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أطلقها  مبادرة  اليمن  في  المجتمعية  السالمة  تعزيز  مشروع 
مؤسسة  مع  بالشراكة  و  اليمن  في  السياسية  التنمية  منتدى 
بيرجهوف األلمانية و بدعم و تمويل مشترك من االتحاد األوروبي و 

مملكة هولندا و ينفذ في خمس مدن يمنية.
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تم إنتاج هذا الدليل التدريبي بدعم مالي مشترك من االتحاد 
على  محتوياته  مسؤولية  وتقع  هولندا.  ومملكة  األوروبي 
نظر  وجهات  بالضرورة  تعكس  وال  فقط  المؤلفين  عاتق 
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تعليمات للمدرب:
البدء يف املوعد املحدد، مع االلتزام بالوقت املخصص للجلسة التدريبية، ووقت االستراحة.  
االلتزام مبحتوى املادة التدريبية، والدليل اإلجرائي التابع هلا.  
استخدام األدوات اإليضاحية املساعدة؛ كالباور بوينت والصور وأدوات التدريب األخرى.  
جتسيد الواقع أثناء اجللسات التدريبية، من خالل األنشطة العملية اليت حتقق ذلك؛ كتمثيل األدوار، والسيناريوهات،   

والعمل اجلماعي، وغريها.
استخدام اللغة البسيطة اليت يفهمها اجلميع.  
املحافظة على النظام داخل قاعة التدريب، وعدم السماح بالفوضى واملناقشة العشوائية.  
عدم اجللوس أثناء التدريب.  
احلرص على ترك مساحة جلميع املتدربني واملتدربات للتحدث والتعبري عن أنفسهم حبرية، وتقبل كل اآلراء، حىت   

أًيا كانت، ذلك أن الرأي اآلخر مهم لتطوير وتنمية ثقافة املشاركة  وإن كانت مغايرة، وإظهار التقدير ملشاركتهم 
وقبول اآلخر.

احلرص على عدم انتقاد املتدربني، وإمنا اعمل على تشجيعهم وحتفيزهم وتصحيح أخطائهم.  
مراعاة الفروق الفردية بني املتدربني، والتعرف على مستوى وعي املتدربني وثقافتهم، ومدى فهمهم للقضايا واملتغريات   

وقيم وتقاليد وأعراف املجتمع املحلي.
خلق األجواء احلماسية بني املتدربني.  
تلخيص أهم النقاط اليت مت التدريب عليها هناية كل جلسة ختامية من كل يوم تدرييب.  
احلرص على احلصول على التقييم )التغذية الراجعة( من املشاركني بعد إمتام التدريب، للتأكد من أن التدريب قد   

حقق أهدافه.

تعليمات للمتدرب:
احلضور بداية كل جلسة من جلسات التدريب.  
املشاركة الفاعلة مع املدرب يف تنفيذ األنشطة التدريبية أثناء اجللسات.  
األسئلة والنقاش متاحة يف حمتوى الربنامج التدرييب.  
احترام الرأي اآلخر من أساسيات التدريب.  
عدم االنشغال مبا يشتت الذهن أثناء التدريب؛ كاهلاتف أو احلديث اجلانيب.  

البرنامج الزمني المقترح :
التدرييب  الربنامج  التايل مرفق  التدريبية. يف اجلدول  أيام من اجللسات  ملدة 6  تدرييب«  »برنامج  كـ:  الدليل مصمم 

اليومي:
السالمة  بتعزيز  اخلاصة   )TOT( املدربني  لتدريب  التدريبية  للدورة  املقترح  الزمين  الربنامج 

املجتمعية يف اليمن:
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اليوم التدريبي األول:

الوحدة / الوقت
املالحظاتموضوع النشاطنوع النشاطرقم اجللسة

التوقيع على كشف تسجيل حضور08.00-08.30
منسق املشروعاحلضور

التعارف08.30-08.40

الترحيب ومقدمة 
والتعريف بالربنامج 
التدرييب والتعريف 

باملدربني

املدرب

ممثل املشروعالتعريف باملشروعكلمة ترحيب08.40-08.50
ضيف شرفافتتاح الدورة التدريبيةكلمة ضيف الشرف08.50-09.00

الوحدة األوىل اجللسة )1( االفتتاحية + التعارف45 دقيقة
توزيع كروت للمشاركنيالتعارف بني املشاركنينشاط رقم 09.00-09.101
قواعد السلوكنقاش مجاعينشاط رقم 09.10-09.202
توقعات املشاركنيتوقعات املشاركني من الدورةنشاط رقم 09.20-09.303
االختبار القبلي للمشاركنياالختبار القبلي لبدء الربنامج التدرييبنشاط رقم 09.30-09.454

الوحدة األوىل اجللسة )2( السالمة املجتمعية: املفهوم والعناصر األساسية40 دقيقة

حول مفهوم السالمة عمل جمموعاتنشاط رقم 09.45-09.551
املجتمعية

عن شركاء السالمة دراسة حالة ونقاش مجاعينشاط رقم 09.55-10.102
املجتمعية

حول مفهوم الشرطة نقاش مجاعينشاط رقم 10.10-10.153
املجتمعية

حول العناصر األساسيةعمل جمموعات تطبيقيةنشاط رقم 10.15-10.254
استراحة ملدة 20 دقيقة10.25-10.45

الوحدة األوىل اجللسة )3( مبادئ السالمة املجتمعية15 دقيقة

حول مبادئ السالمة عمل مجاعي:نشاط رقم 10.45-11.001
املجتمعية

الوحدة األوىل اجللسة )4( تطبيقات السالمة املجتمعية60 دقيقة

حول مناذج من أرضع دراسة حالةنشاط رقم 11.00-11.301
الواقع

مترين عملي مجاعيمترين عملي مجاعينشاط رقم 11.30-12.002
الوحدة الثانية اجللسة )1( تعزيز ثقافة املشاركة املجتمعية75 دقيقة

مناقشة وتسجيل مالحظاتنشاط رقم 12.00-12.201
العالقة بني املشاركة 
املجتمعية والسالمة 

املجتمعية
مفهوم املشاركة املجتمعيةعصف ذهين + عرض متدربنشاط رقم 12.20-12.402
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الوحدة / الوقت
املالحظاتموضوع النشاطنوع النشاطرقم اجللسة

إجياد ثقافة املشاركة متثيل أدوار + عرض متدربنشاط رقم 12.40-01.003
املجتمعية

طرق تعزيز ثقافة املشاركة عرض مدرب + مناقشة مجاعيةنشاط رقم 01.00-01.154
املجتمعية

استراحة غداء ملدة 45 دقيقة01.15-02.00
الوحدة الثانية اجللسة )2( تعزيز السلوكيات اإلجيابية لدى منتسيب الشرطة وشركائهم40 دقيقة

التعرف على توقعات جلسة عصف ذهين + نقاش مجاعينشاط رقم 02.00-02.101
املشاركني

التصرفات اإلجيابية جمموعات عمل + تقييم تشاركينشاط رقم 02.10-02.252
والسلبية لرجل الشرطة

عرض مدرب + مناقشة مجاعية + تغذية نشاط رقم 02.25-02.403
راجعة

كيفية تعزيز السلوكيات 
اإلجيابية لدى منتسيب 

الشرطة وشركائهم
الوحدة الثانية اجللسة )3( تعزيز الثقة بني أجهزة الشرطة واملواطنني50 دقيقة

توقعات املشاركنينشاط فردي + عرض متدربنشاط رقم 02.40-02.501

فوائد تعزيز الثقة بني حالة دراسية )كينيا(نشاط رقم 02.50-03.102
الشرطة واملواطنني

آليات بناء وتعزيز الثقة بني متثيل أدوار + عرض متدربنشاط رقم 03.10-03.303
جهاز الشرطة واملواطنني

الوحدة الثانية اجللسة )4( تعزيز قواعد التكامل والتعاون بني الفئات املستهدفة وآلياته املجتمعية30 دقيقة
توقعات املشاركنيعصف ذهين + عرض متدربنشاط رقم 03.30-03.351

عرض مدرب - نقاش مجاعي - تغذية نشاط رقم 03.35-03.452
راجعة

الفئات املعنية مبفهوم 
السالمة املجتمعية

جمموعات عمل + عرض متدرب + مناقشة نشاط رقم 03.45-04.003
مجاعية

قواعد تعزيز التكامل 
والتعاون بني الفئات 

املستهدفة
نشاط مزنيل

آليات التكامل والتعاون بني متثيل أدوار + نقاش مجاعينشاط رقم 03.45-04.004
الفئات املستهدفة

ختام اليوم التدرييب األول
كتابة وتعبئة استمارة 

التقييم اليومي والتوقيع 
على كشف االنصراف
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اليوم التدريبي الثاني:

الوحدة / الوقت
املالحظاتموضوع النشاطنوع النشاطرقم اجللسة

منسق املشروعالتوقيع على كشف احلضورتسجيل حضور08.00-08.30
املشاركون استعراض عمل اليوم السابق08.30-08.40

الوحدة الثالثة اجللسة )1( مبادئ حقوق اإلنسان وعامليتها70 دقيقة
عالقة حقوق اإلنسان بالسالمة املجتمعيةجلسة عصف ذهيننشاط رقم 08.40-08.551
مدلول مبادئ حقوق اإلنسانعمل فردينشاط رقم 08.55-09.102
اخلصائص املميزة حلقوق اإلنسانعمل جمموعات + عرض متدربنشاط رقم 09.10-09.303

فئات حقوق اإلنسان وأنواعها يف املواثيق الدولية عرض مدرب + مناقشة مجاعيةنشاط رقم 09.30-09.504
املصادق عليها من اليمن

الوحدة الثالثة اجللسة )2( حقوق املتهم65 دقيقة
توقعات املشاركنيعصف ذهيننشاط رقم 09.50-10.001
ماهية املتهم/ مصطلحات مشاهبةمناقشة مجاعيةنشاط رقم 10.00-10.102

حقوق املتهم يف التشريعات الوطنية واالتفاقيات حالة دراسيةنشاط رقم 10.10-10.253
الدولية

استراحة ملدة 20 دقيقة10.25-10.45
استكمال مناقشة النشاط السابقاستكمال النشاط السابقنشاط رقم 10.45-10.553
احلماية القانونية حلقوق املتهمجمموعات عملنشاط رقم 10.55-11.154

الوحدة الثالثة اجللسة )3( حقوق السجني60 دقيقة
توقعات املشاركنيعصف ذهيننشاط رقم 11.15-11.251
تعريف السجنيعرض + مناقشة مجاعيةنشاط رقم 11.25-11.352
حقوق السجني يف التشريع اليمينعرض + مناقشة مجاعيةنشاط رقم 11.35-11.503
أساليب التعامل مع السجناءمتثيل أدوارنشاط رقم 11.50-12.154

الوحدة الثالثة اجللسة )4( حقوق األحداث50 دقيقة
توقعات املشاركنيجمموعات عمل - نقاش مجاعينشاط رقم 12.15-12.251

مفهوم احلدث واملسؤولية اجلنائية لصغار السن عصف ذهيننشاط رقم 12.25-12.402
يف القانون اليمين

حقوق احلدث الذي يف نزاع مع القانون أمام سيناريو مفترض& نقاش مجاعينشاط رقم 12.40-01.053
الشرطة

الوحدة الثالثة اجللسة )5( حقوق املرأة والطفل 50 دقيقة
توقعات املشاركنيعصف ذهيننشاط رقم 01.05-01.151

استراحة غداء ملدة 45 دقيقة 01.15-02.00
حقوق املرأة اللصيقة بالسالمة املجتمعيةلعب أدوار + عرض متدربنشاط رقم 02.00-02.202

 حقوق الطفل واحلدثجمموعات عمل + مناقشة مجاعيةنشاط رقم 02.20-02.403

الوحدة الثالثة اجللسة )6( حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة80 دقيقة
توقعات املشاركنيجمموعات عمل + عرض متدربنشاط رقم 02.40-02.501
تعريف ذوي االحتياجات اخلاصةنشاط فردينشاط رقم 02.50-03.102
حقوق ذوي االحتياجات اخلاصةعرض مدربنشاط رقم 03.10-03.303

عالقة الشرطة اليمنية حبماية حقوق األشخاص عرض متدربنشاط رقم 03.30-04.004
املعاقني

كتابة وتعبئة استمارة التقييم اليومي والتوقيع ختام اليوم التدرييب الثاين
على كشف االنصراف
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اليوم التدريبي الثالث:

الوحدة / الوقت
املالحظاتموضوع النشاطنوع النشاطرقم اجللسة

منسق املشروعالتوقيع على كشف احلضورتسجيل حضور08.00-08.30

املشاركون استعراض عمل اليوم السابق08.30-08.40

الوحدة الرابعة اجللسة )1( واجبات الشرطة وصالحياهتا يف جمال السالمة املجتمعية75 دقيقة

العالقة بني مهام وواجبات الشرطة عصف ذهين + عرض متدرب – تقييم مجاعينشاط رقم 08.40-08.551
والسالمة املجتمعية

تعريف قانون هيئة الشرطة وأمهيتهعرض مدرب – مناقشة - تسجيل مالحظاتنشاط رقم 08.55-09.102
مهام وواجبات الشرطةمتثيل أدوار - عرض متدرب - تغذية راجعةنشاط رقم 09.10-09.353
الصالحيات اإلدارية للشرطةمباريات إدارية - عرض متدرب - مناقشةنشاط رقم 09.35-09.554

الوحدة الرابعة اجللسة )2( آليات تلقي البالغات والشكاوى75 دقيقة
توقعات املشاركنينشاط فردي + نقاش مجاعينشاط رقم 09.55-10101
مفهوم البالغ والشكوىعرض مدرب - مناقشة - تسجيل مالحظاتنشاط رقم 10.10-10.252

استراحة ملدة 20 دقيقة10.25-10.45

آليات وإجراءات تلقي البالغات حالة دراسية - عرض متدربنشاط رقم 10.45-11.103
والشكاوى

انقضاء احلق يف الشكوى وسقوطهاعصف ذهين - عرض متدرب - تغذية راجعةنشاط رقم 11.10-11.304
الوحدة الرابعة اجللسة )3( وسائل محاية الشهود واملجين عليهم70 دقيقة

توقعات املشاركنيعصف ذهين - عرض متدربنشاط رقم 11.30-11.501
الشهادة - الشاهدعرض مدرب - مناقشة - تدوين مالحظاتنشاط رقم 11.50-12.102
وسائل محاية الشهودسيناريو - متثيل أدوار - عرض متدربنشاط رقم 12.10-12.403

الوحدة الرابعة اجللسة )4( ضوابط استخدام رجال الشرطة للقوة80 دقيقة
توقعات املشاركنينشاط فردي - نقاش مجاعينشاط رقم 12.40-12.501

القوة - قوات الشرطة - مبادئ عرض مدرب - مناقشة - تسجيل مالحظاتنشاط رقم 12.50-01.052
استخدام القوة

سلطات الشرطة يف استعمال القوةمتثيل أدوار - عرض متدرب - مناقشةنشاط رقم 01.05-01.153

استراحة غداء ملدة 45 دقيقة01.15-02.00

استكمال نقاش املوضوع السابقاستكمال مناقشة النشاط السابقنشاط رقم 02.00-02.153
ضوابط استخدام الشرطة للقوةحاالت دراسية + نقاش مجاعينشاط رقم 02.15-02.454

الوحدة الرابعة اجللسة )5( توصيف وظائف الشرطة ودورها يف تعزيز السالمة املجتمعية75 دقيقة
توقعات املشاركنيعصف ذهين - نقاش مجاعينشاط رقم 02.45-02.551

التوصيف الوظيفي )التعريف - عرض مدرب - نقاش مجاعينشاط رقم 02.55-03.102
األهداف(

أمهية التوصيف الوظيفي لوظائف جمموعات عمل - عرض متدربنشاط رقم 03.10-03.303
الشرطة

03.30-04.00
يعطى بقية خطوات التوصيف الوظيفيعرض مدرب - ورشة عمل - تغذية راجعةنشاط رقم 4

النشاط كنشاط 
فردي مزنيل

ختام اليوم التدرييب الثالث
كتابة وتعبئة استمارة التقييم 
اليومي والتوقيع على كشف 

االنصراف



مشروع تعزيز السالمة 
المجتمعية في اليمن

 9

اليوم التدريبي الرابع:

الوحدة / الوقت
املالحظات`موضوع النشاطنوع النشاطرقم اجللسة

منسق املشروعالتوقيع على كشف احلضورتسجيل حضور08.00-08.30

املشاركون استعراض عمل اليوم السابق08.30-08.40

الوحدة اخلامسة اجللسة )1( مهارات االتصال الفعال 150دقيقة
تعريف االتصال الفعالورشة عمل )جمموعات - فردي(نشاط رقم 08.40-09.051
أمهية االتصال الفعالعمل جمموعاتنشاط رقم 09.05-09.302
العناصر األساسية لالتصالمتثيل أدوار + مشهد متثيلينشاط رقم 09.30-10.003
اجتاهات وأهداف االتصالعمل جمموعات - أوراق عملنشاط رقم 10.00-10.254

استراحة ملدة 20 دقيقة10.25-10.45

اجلوانب املؤثرة على عملية عمل جمموعات - مشهد متثيلينشاط رقم 10.45-11.055
االتصال

مهارات التواصل األساسيةعمل جمموعات - فردينشاط رقم 11.05-11.306
الوحدة اخلامسة اجللسة )2( إدارة االجتماعات واللقاءات105 دقيقة

االجتماعات - عناصرها - ورقة عمل )جمموعات - عصف ذهين(نشاط رقم 11.30-12.101
أنواعها

دراسة حاالت - مناذج عمل جمموعاتنشاط رقم 12.10-01.152
تطبيقية

استراحة غداء ملدة 45 دقيقة01.15-02.00
الوحدة اخلامسة اجللسة )3( كتابة التقارير واملحاضر القانونية120 دقيقة

املحاضر القانونيةدراسة حالة )جمموعات - فردي(نشاط رقم 02.00-02.401
تعريف التقاريرعرض مدرب - عصف ذهيننشاط رقم 02.40-03.002
أنواع التقاريرورشة عمل )جمموعات - فردي(نشاط رقم 03.00-03.303
 هيكل التقاريرورشة عمل )جمموعات(نشاط رقم 03.30-04.004

ختام اليوم التدرييب الرابع
كتابة وتعبئة استمارة 

التقييم اليومي والتوقيع 
على كشف االنصراف
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اليوم التدريبي الخامس:

الوحدة / رقم الوقت
املالحظاتموضوع النشاطنوع النشاطاجللسة

منسق املشروعالتوقيع على كشف احلضورتسجيل حضور08.00-08.30

املشاركون استعراض عمل اليوم السابق08.30-08.40

الوحدة السادسة اجللسة )1( مهارات فض الزناعات 135دقيقة
توقعات املشاركنيعصف ذهيننشاط رقم 08.40-09.051
مترين مشس الزناععمل جمموعاتنشاط رقم 09.05-09.302
تعريف الزناععمل فردينشاط رقم 09.30-09.503
الزناع البناء والزناع اهلدامعمل جمموعاتنشاط رقم 09.50-10.104

حتليل الزناع - أداة شجرة عمل جمموعاتنشاط رقم 10.10-10.255
الزناع

استراحة ملدة 20 دقيقة10.25-10.45

استكمال مناقشة موضوع استكمال النشاط السابقنشاط رقم 10.45-11.005
النشاط السابق

الوسائل البديلة حلل الزناععصف ذهيننشاط رقم 11.00-11.156
الوحدة السادسة اجللسة )2( الوساطة90 دقيقة

توقعات املشاركنيعصف ذهيننشاط رقم 11.15-11.301
تعريف الوساطةعمل جمموعاتنشاط رقم 11.30-11.452
أدوار الوسيط - مراحل الوساطةمتثيل أدوارنشاط رقم 11.45-12.253
الفرق بني الوساطة والتقاضيعصف ذهيننشاط رقم 12.25-12.454

الوحدة السادسة اجللسة )3( مهارات حل املشكالت80 دقيقة
توقعات املشاركنيعصف ذهيننشاط رقم 12.45-01.001
املشكلة وأهم مظاهرهاعمل جمموعاتنشاط رقم 01.00-01.152
استراحة غداء ملدة 45 دقيقة01.15-02.00
أنواع املشكالتنقاش مجاعينشاط رقم 02.00-02.103

حتليل املشكلة - استراتيجية عمل جمموعات + عصف ذهيننشاط رقم 02.10-02.304
شجرة املشكالت

كيف تتخذ القرارات؟عمل جمموعات + نقاش مجاعينشاط رقم 02.30-02.505
الوحدة السادسة اجللسة )4( مهارات العمل بروح الفريق70 دقيقة

 توقعات املشاركنيعصف ذهيننشاط رقم 02.50-03.001
تعريف فريق العمل وفوائدهعمل مجاعي + نقاش مجاعينشاط رقم 03.00-03.152
قواعد العمل يف فريق متجانسعصف ذهين + عمل جمموعاتنشاط رقم 03.15-03.403

دور القيادة يف بناء وجناح فريق عمل مجاعينشاط رقم 03.40-04.004
العمل

ختام اليوم التدرييب اخلامس
كتابة وتعبئة استمارة التقييم 
اليومي والتوقيع على كشف 

االنصراف
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اليوم التدريبي السادس:

الوحدة / رقم الوقت
املالحظاتموضوع النشاطنوع النشاطاجللسة

منسق املشروعالتوقيع على كشف احلضورتسجيل حضور08.00-08.30

املشاركون استعراض عمل اليوم السابق08.30-08.40

الوحدة السابعة اجللسة )1( تعريف املناصرة 80دقيقة
توقعات املشاركنيعصف ذهيننشاط رقم 08.40-08.551
تعريف املناصرةعمل جمموعاتنشاط رقم 08.55-09.202
أنواع املناصرةنقاش مجاعينشاط رقم 09.20-09.403
أمهية وأهداف املناصرةعمل فردينشاط رقم 09.40-10.004

الوحدة السابعة اجللسة )2( حتليل قضية املناصرة 85دقيقة
توقعات املشاركنيعصف ذهيننشاط رقم 10.00-10.151
مراحل التخطيط لعملية املناصرةعمل جمموعاتنشاط رقم 10.15-10.252
استراحة ملدة 20 دقيقة10.25-10.45

استكمال مناقشة موضوع النشاط استكمال النشاط السابقنشاط رقم 10.45-10.552
السابق

السلطات املحلية اليت ميكن أن نقاش مجاعينشاط رقم 10.55-11.153
تسهم يف تعزيز السالمة املجتمعية

التعاون بني خمتلف اجلهات يف متثيل أدوارنشاط رقم 11.15-11.454
تعزيز السالمة املجتمعية

الوحدة السابعة اجللسة )3( استخدام وسائل اإلعالم يف مناصرة القضايا االجتماعية70 دقيقة
توقعات املشاركنيعصف ذهيننشاط رقم 11.45-12.001

كيفية إنشاء عالقات مع وسائل عمل جمموعاتنشاط رقم 12.00-12.202
اإلعالم

ماذا نريد من اإلعالم يف محالت عمل فردينشاط رقم 12.20-12.453
املناصرة؟

أهم الصعوبات اليت تواجه عصف ذهيننشاط رقم 12.45-01.154
املناصرين يف التعاون مع اإلعالم

استراحة غداء ملدة 45 دقيقة01.15-02.00
الوحدة السابعة اجللسة )4( خطة عمل املناصرة120 دقيقة

ملوضوع قضية تتعلق بتعزيز إعداد خطة للمناصرةنشاط رقم 02.00-03.001
السالمة املجتمعية

 

03.00-04.00
االختبار البعدي وتوزيع  

استمارات تقييم الدورة 
التدريبية للمشاركني

 

مراسيم اختتام الدورة 
التدريبية وصورة مجاعية لكل 

املتدربني مع املدربني وفريق 
املشروع

كتابة وتعبئة استمارة التقييم 
اليومي والتوقيع على كشف 

االنصراف واستالم املستحقات
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األنشطة التدريبية
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أنشطة الوحدة األولى
الجلسة )1( االفتتاحية + التعارف

المواضيع:
الكلمات االفتتاحية )ملنظمي الدورة التدريبية(.  
الترحيب والتعارف.  
مبادئ العمل( التزامات املجموعات، قواعد عمل الدورة التدريبية(.  
توقعات املشاركني من الدورة التدريبية.  
أهداف الدورة التدريبية.  
االختبار القبلي للمتدربني.  

المواد المطلوبة:
عرض باور بوينت )1-1( تعارف.  
عرض باور بوينت )2-1( أهداف الدورة.  
عرض باور بوينت )3-1( توقعات املشاركني.  

الهدف:

الزمنية،  وفترته  التدرييب،  الربنامج  التدريبية، وما هو اهلدف من هذا  إعداد احلقيبة  املشاركني على مراحل  تعريف 
والتعارف ما بني املشاركني والطاقم التدرييب، واألشياء اليت ميكن عملها أو املحظور عملها لتجنب التعارضات واالختالالت 
خالل مدة الدورة التدريبية، ومعرفة كل ما يتعلق باألعمال التنظيمية واألجندة التدريبية لبناء جو من الثقة بني املشاركني 
والفريق التدرييب، والربط بني توقعات املشاركني وبني أهداف الدورة التدريبية، وإزالة املخاوف لدى املشاركني منذ البداية 

لتحاشي أن تكون لديهم توقعات أكرب من األهداف اليت حددت للدورة التدريبية.

المخرجات المتوقعة:
يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني معرفة اآليت:  
أمهية إقامة الدورة التدريبة واهلدف من الربنامج التدرييب.  
قواعد السلوك واملوجهات اجلماعية خالل فترة الدورة.  
أهداف الدورة التدريبية.  
منهجية وآلية التدريب.  
الربنامج التدرييب للدورة.  
برنامج اليوم األول.  

45 دقيقة 
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األنشطة:
نشاط رقم )1(: التعارف بين المشاركين:

توزيع كروت ملونة على املشاركني.  
يطلب من كل مشارك كتابة:  

االسم ثالثًيا.- 
جهة العمل.- 
املنصب.- 
اهلواية.- 
الوجبة املفضلة.- 

جتميع البطائق وإعادة توزيعها بشكل عشوائي.  
يُطلب من كل مشارك التعريف بصاحب الكرت.يب.  

نشاط رقم )2(: نقاش جماعي لوضع قواعد سلوك العمل:
نقاش مع املشاركني: وضع قواعد سلوك للعمل أثناء اجللسات التدريبية.  
ُيطلب من أحد املشاركني أن يقوم بكتابة ما يتم التوافق عليه من قواعد السلوك على   

ورق قالب أواًل.

نشاط رقم )3(: توقعات المشاركين من الدورة التدريبية: 
يطلب من املشاركني طرح توقعاهتم من الدورة التدريبية.  
يطلب من أحد املشاركني كتابة التوقعات من الدورة التدريبية على ورق قالب.  
تعليق الورقة املكتوب فيها توقعات املتدربني على احلائط.  
استعراض الربنامج التدرييب للدورة التدريبية.  

نشاط رقم )4( التعرف على المستوى المعرفي للمشاركين:
توزيع منوذج االختبار القبلي على كل املشاركني.  
التأكيد على تعبئة النموذج خالل 20 دقيقة.  
جتميع منوذج االختبار القبلي من املشاركني مع توضيح اهلدف منه.  

10 دقائق 

عزيزي املدرب: يف بداية التمرين، التعريف بطاقم التدريب.

10 دقائق 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من كتابة كل قواعد السلوك، القيام بتعليق 
ورقة قواعد السلوك على احلائط ليتم التذكري هبا عند كل خمالفة 

لتلك القواعد.

10 دقائق 

أهداف  للمشاركني  اعرض  التمرين،  من  االنتهاء  املدرب:بعد  عزيزي 
اجللسة التدريبية وخمرجاهتا، وربطها مبا ورد يف توقعاهتم، واخلروج 

بتوصيات حوهلا.

التمرين، وبعد مجع منوذج االختبار  االنتهاء من  املدرب: بعد  عزيزي 
املشاركني وتعترب حتفيًزا  اليت كتبها بعض  النقاط  أهم  ناقش  القبلي، 

للمشاركة يف الربنامج التدرييب.

15 دقائق 
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 أنشطة الوحدة األولى
الجلسة )2( السالمة المجتمعية: المفهوم 

والعناصر األساسية
المواضيع:

مفهوم السالمة املجتمعية.  
الشركاء األساسيون للسالمة املجتمعية.  
السالمة املجتمعية والشروط املجتمعية.  
العناصر األساسية للسالمة املجتمعية.  

المواد المطلوبة:
عرض باور بوينت )1-2، 2-2( مفهوم السالم املجتمعية.  
عرض باور بوينت )3-2( الشركاء األساسيني.  
عرض باور بوينت )4-2( الشرطة املجتمعية.  
عرض باور بوينت )5-2( العناصر األساسية.  

الهدف:
متكني املشاركني معرفًيا من املفاهيم واملصطلحات اخلاصة بالسالمة املجتمعية.  
قياس األثر السابق معرفًيا لدى املتشاركني حول السالمة املجتمعية والبناء عليها.  
متكينهم من معرفة الشركاء األساسيني وحتديدهم للتعاون معهم مستقباًل يف تكوين اللجان املجتمعية.  
تزويدهم مبفاهيم حول الشروط املجتمعية وعالقتها بالسالمة املجتمعية.  
اكتساب املشاركني معرفة العناصر األساسية للسالمة املجتمعية.  

المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني اآليت:
التعرف على مفاهيم عامة وخاصة بالسالمة املجتمعية.  
الشركاء األساسيني للسالمة املجتمعية.  
مفهوم الشرطة املجتمعية وعالقتها بالسالمة املجتمعية.  
العناصر األساسية للسالمة املجتمعية.  
اكتساب مهارات عملية يف كيفية التمييز بني السالمة املجتمعية والشرطة املجتمعية.  

45 دقيقة 
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األنشطة:
نشاط رقم )1(: عمل مجموعات حول مفهوم السالمة المجتمعية:

تقسيم املشاركني إىل جمموعات مكونة من 5 مشاركني لكل جمموعة.  
توزيع كروت ملونة على املجموعات.  
ُيطلب من كل جمموعة كتابة:  

مفهوم للسالمة املجتمعية حسب مفهومها.- 
تقوم كل جمموعة بقراءة التعريف حسب مفهومها.- 

نشاط رقم )2(: دراسة حالة ونقاش جماعي عن الشركاء األساسيين في السالمة 
المجتمعية:

يضع املدرب قصة حتكي عن مشكلة واقعة يف حي معني، تتشارك فيها األحياء الكثرية يف 
اليمن، مثل مشكلة انطفاء الكهرباء، أو تفشي السرقة، أو انقطاع بعض اخلدمات األساسية... 

وغريها.
يشاركوا    أن  الذين جيب  األساسيني  الشركاء  أهم  بكتابة  ذلك  بعد  املجموعات  تكلف 

أجهزة إنفاذ القانون يف حل هذه املشكلة، وأدوارهم حسب وجهة نظرهم.
يتم عرض الشركاء األساسيني من قبل املدرب، ويتم مقارنته مبا كتبة املشاركون.  

نشاط رقم )3(: نقاش جماعي حول مفهوم الشرطة المجتمعية:
توزع قصاصات ورقية على املشاركني، يقوم كل مشارك بكتابة تعريف  خاص بالشرطة   

املجتمعية.
تُجمع بطاقات املشتركني يف املجموعة الواحدة.  

نشاط رقم )4(: عمل مجموعات تطبيقية حول العناصر األساسية:
تتم كتابة العناصر األساسية يف كروت خارجية.  
توزع الكروت على املجموعات.  
يترك لكل جمموعة 5 دقائق إلثراء النقاش يف ما بينها حول العنصر الذي مت توزيعه   

هلم.
تقوم كل جمموعة بترشيح متحدث للحديث عن العنصر أمام املشاركني.  

10 دقائق 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من هذا النشاط، اعرض للمشاركني وسائل 
مفاهيم السالمة املجتمعية، وناقشها بشكل مجاعي مع املتدربني، مقارًنا 

مبا ورد منهم أثناء النشاط، واخلروج بتوصيات حوهلا.

15 دقيقة  

للمشاركني  اعرض  النشاط،  هذا  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
مع  مجاعي  بشكل  وناقشها  املجتمعية،  للسالمة  األساسيني  الشركاء 

املتدربني، مقارًنا مبا ورد منهم أثناء النشاط.

10 دقائق 

عزيزي املدرب: يعلق كل تعريف مت االتفاق عليه من قبل املجموعة على 
احلائط.

10 دقائق 

للمشاركني  اعرض  النشاط،  هذا  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
العناصر األساسية لنجاح السالمة املجتمعية، وناقشها بشكل مجاعي مع 

املتدربني، مقارًنا مبا ورد منهم أثناء النشاط.
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أنشطة الوحدة األولى
الجلسة )3( مبادئ السالمة المجتمعية

المواضيع:
مبادئ السالمة املجتمعية.  

المواد المطلوبة:
عرض باور بوينت )1-3( مبادئ السالمة املجتمعية ج1.  
عرض باور بوينت )2-3( مبادئ السالمة املجتمعية ج2.  

الهدف:

متكني املشاركني معرفًيا من مبادئ السالمة املجتمعية وفهم جزئياهتا وحماورها األساسية.

المخرجات المتوقعة:
املشاركون تعرفوا على ااَليت:  
مبادئ السالمة املجتمعية.  

15 دقيقة 
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األنشطة:
نشاط رقم )1( عمل جماعي:

ناقش مع جمموعتك مبادئ السالمة املجتمعية.  
تقوم كل جمموعة بتدوين ما اتفقت عليه.  
تقوم كل جمموعة باستعراض أعماهلا أمام املشاركني.  

15 دقيقة 

عزيزي املدرب:بعد االنتهاء من هذا النشاط، اعرض للمشاركني مبادئ 
بالترشيد  املتدربني،  مع  مجاعي  بشكل  وناقشها  املجتمعية،  السالمة 
أثناء  منهم  ورد  مبا  مقارًنا  املجموعات،  لكل  العناصر  على  والتعقيب 

النشاط.
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أنشطة الوحدة األولى
الجلسة )4( تطبيقات السالمة المجتمعية

المواضيع:
مناذج من أرض الواقع.  
مناذج من بلدان أخرى.  

المواد المطلوبة:
عرض باور بوينت )1-4( جلان األحياء السكنية.  
عرض باور بوينت )2-4( اللجان املجتمعية.  

الهدف:

تعزيز معارف املشاركني بنماذج من أرض الواقع ومن بلدان أخرى، لتطبيقات السالمة املجتمعية، ومعرفة آليات تطبيقها 
يف الواقع، أو يف تشكيل اللجان املجتمعية للسالمة.

المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة ُعززت معارف املشاركني باآليت:
دراسة مناذج من أرض الواقع.  
دراسة مناذج وتطبيقات من بلدان أخرى.  
اكتساب املشاركني مهارة:  

عمل مناذج واقعية لتطبيقها يف أرض الواقع من وحي التطبيقات اليت متت دراستها.- 
تطبيقات حتليلية للبدء بوضع دراسات للجان املجتمعية اليت سيتم تشكيلها كمخرج للربنامج.- 

60 دقيقة 
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األنشطة:

نشاط رقم )1( دراسة حالة حول نماذج من أرض الواقع:
استمارة    ملناقشتها يف  اختيارها  اليت سيتم  النقاش حول احلالة  املدرب حماور  يضع 

معدة مسبًقا.
توزع االستمارة للمجموعات شاملة أهم األسئلة التالية:  

ما هي أهم العناصر الرئيسية يف هذه احلالة؟- 
من هم الشركاء األساسيون يف هذه احلالة؟- 
هل كان هناك أي دور لإلعالم؟ وما هو الدور اإلعالمي للمساعدة يف رفع الوعي باملسائل األمنية يف هذه - 
احلالة؟

ما هي التحديات اليت متت معاجلتها؟- 
هل هناك حتديات مل تتم معاجلتها؟- 

نشاط رقم )2( تمرين عملي جماعي:
توزيع املشاركني إىل جمموعات عمل.  
توزيع النموذج اخلاص باملجموعات.  
يطلب من كل جمموعة:  

وضع مقترحات لتطبيقات عملية باإلمكان تشكيلها للسالمة املجتمعية.- 
حتديد الشركاء األساسيني للنموذج.- 
دور اإلعالم يف التطبيق أو التوعية األمنية.- 
وضع جدول زمين للنموذج التطبيقي وخمرجاته وأهدافه.- 

30 دقيقة 

يتم اختيار منوذج حملي ومنوذج دويل لدراسته للمجموعات.  
عمل املجموعات )20 دقيقة( لكل حالة )3 × 20 = 60 دقيقة(.  
أثناء التعقيب، تصحيح عمل املجموعات.  
التركيز على الشركاء واللجان املجتمعية يف دراسة احلاالت.  

30 دقيقة 

املشاركني يف مسودات، ويعترب من    املقدمة من  النماذج  يتم وضع 
مشاريع خترج املشاركني يف الربنامج.

املجتمعية اليت    نواة للجان  املشاركون هي  النماذج اليت سيقترحها 
سيتم تشكيلها كمخرج ومثرة للربنامج.
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األنشطة التدريبية
للوحدة الثانية
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أنشطة الوحدة الثانية
الجلسة )1( تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية

المواضيع:
العالقة بني املشاركة املجتمعية والسالمة املجتمعية.  
مفهوم املشاركة املجتمعية.  
كيفية إجياد املشاركة املجتمعية.  
طرق تعزيز املشاركة املجتمعية.  

المواد المطلوبة:
شرحية عرض باور بوينت رقم )1( مفهوم املشاركة املجتمعية.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )2( كيفية إجياد ثقافة املشاركة املجتمعية.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )3( طرق تعزيز ثقافة املشاركة املجتمعية.  

الهـــدف:

تزويد املشاركني باملعارف واملهارات اخلاصة مبفهوم املشاركة املجتمعية وأمهيتها، وكيفية إجياد ثقافة املشاركة املجتمعية 
وطرق تعزيزها.

المخرجات المتوقعة:

 يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني اآليت:
بيان العالقة بني املشاركة املجتمعية والسالمة املجتمعية.  
تعريف مفهوم املشاركة املجتمعية.  
إبراز أمهية املشاركة املجتمعية.  
شرح كيفية إجياد ثقافة املشاركة املجتمعية.  
بيان طرق تعزيز املشاركة املجتمعية.  

75 دقيقة 
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األنشطة:

نشاط رقم )1(: مناقشة وتسجيل مالحظات:
بيان العالقة بين المشاركة المجتمعية والسالمة المجتمعية 

وأهداف ومخرجات الجلسة:
نظم جلسة نقاش مع املشاركني حول عالقة املشاركة املجتمعية بالسالمة املجتمعية  
 وأهداف اجللسة.  
اطرح السؤال التايل للنقاش: ما الذي تستطيع الشرطة فعله من أجل:  

فتح قنوات احلديث والتشاور مع املجتمع.- 
كسب تأييد املجتمع وحل املشاكل دائمة احلدوث.- 

دون مالحظات وإجابات املشاركني على ورقة اللوح القالب، مث علقها على جدار القاعة، وناقشها معهم بعد االنتهاء من   
عرض أهداف اجللسة لتدريبية وخمرجاهتا.

نشاط رقم )2(: عصف ذهني + عرض متدرب:
مفهوم المشاركة المجتمعية:

نظم جلسة عصف ذهين حول مفهوم املشاركة املجتمعية ومبادئها وأمهيتها.  
اطلب من رئيس كل جمموعة عرض ما توصلت إليه املجموعة.  
اطلب من املشاركني من املجموعات األخرى تقييم ما توصلت إليه املجموعة اليت قامت   

بالعرض.

20 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من النشاط، بّين للمشاركني عناصر اجللسة 
أهداف  بشأن  عرضه  مت  ما  مع  املتدربني  توقعات  ربط  مع  التدريبية، 

وخمرجات اجللسة التدريبية.

20 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من التمرين، اعرض هلم تعريف املشاركة 
املجتمعية، وبني مبادئها وأمهيتها، وأربط ما توصلت إليه املجموعات مبا 

عرضته عليهم.
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نشاط رقم )3(: تمثيل أدوار + عرض متدرب:
كيفية إيجاد ثقافة المشاركة المجتمعية:

قسم املشاركني إىل عدة فرق: فريق ميثل الشرطة، فريق ميثل القطاع اخلاص،  وفريق   
ميثل املجتمع.

وكتابتها -  املشاركني  من  ُتطرح  اليت  املالحظات  لتدوين  املشاركني  أحد  حدد 
بالورق القالب، وتعليقها على اجلدار.

اطلب من كل فريق أن يضع رؤيته يف كيفية إجياد ثقافة املشاركة املجتمعية.- 
اطلب من مقرر كل فريق أن يقف أمام اجلميع ويعرض ما توصل إليه الفريق أمام مجيع املشاركني.- 
اطلب من الفرق األخرى تقييم أداء الفريق الذي قام بالعرض، مع ذكر األسباب يف حالة خمالفة الرأي.- 

نشاط رقم )4(: عرض مدرب + مناقشة جماعية:
طرق تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية:

اعرض للمشاركني طرق تعزيز ثقافة املشاركة املجتمعية حسب جتارب الدول اليت   
عملت هبذا املفهوم.

اطلب من املشاركني طرح مالحظاهتم على هذه الطرق، وآرائهم إذا كان لديهم طرق   
أخرى.

اطلب من املشاركني ما الطرق اليت تتبعها أجهزة الشرطة لتعزيز املشاركة املجتمعية، على ورق مقوى.  

20 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من التمرين، بني للمشاركني كيفية إجياد 
ثقافة املشاركة املجتمعية، وناقش معهم اآلراء اليت توصل إليها كل فريق 
تقييم  أثناء  وردت  اليت  األخطاء  األدوار، مع تصويب  يف جلسة متثيل 

املشاركني.

15 دقيقة 

املشاركني،  مالحظات  وطرح  العرض  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
اآلراء يف  وتبادل  حالًيا،  الشرطة  أجهزة  املتبعة يف  الطرق  معهم  ناقش 

كيفية تعزيزها، واخلروج بتوصيات بشأهنا هناية اجللسة.
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أنشطة الوحدة الثانية الجلسة )2(
تعزيز السلوكيات اإليجابية لدى منتسبي الشرطة وشركائهم

المواضيع:
العالقة بني السلوكيات اإلجيابية والسالمة املجتمعية.  
السلوكيات اإلجيابية، وفوائدها، وأبعادها، ومعايريها.  
التصرفات اإلجيابية والسلبية لرجل الشرطة.  
تعزيز السلوكيات اإلجيابية لدى منتسيب الشرطة وشركائهم.  

المواد المطلوبة:
شرحية عرض باور بوينت رقم )1( أهداف اجللسة التدريبية وربطها بتوقعات املشاركني.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )2( تعريف السلوكيات اإلجيابية، وفوائدها، وأبعادها، ومعايريها.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )3( التصرفات اإلجيابية والسلبية لرجل الشرطة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )4( كيفية تعزيز السلوكيات اإلجيابية لدى منتسيب الشرطة وشركائهم.  

الهـــدف:

تعريف املشاركني مباهية السلوكيات اإلجيابية، وبيان التصرفات احلالية لرجال الشرطة، وآلية تعزيز السلوكيات اإلجيابية 
لدى منتسيب الشرطة وشركائهم.

المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني اآليت:
معرفة العالقة بني السلوكيات اإلجيابية والسالمة املجتمعية.  
بيان تعريف السلوكيات اإلجيابية، وفوائدها، وأبعادها، ومعايريها.  
توضيح التصرفات اإلجيابية والسلبية لرجل الشرطة.  
شرح كيفية تعزيز السلوكيات اإلجيابية لدى منتسيب الشرطة وشركائهم.  

40 دقيقة 
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األنشطة:

نشاط رقم )1(: جلسة عصف ذهني + نقاش جماعي:
التعرف على توقعات المشاركين من الجلسة التدريبية:

قسم املشاركني إىل جمموعات، ونظم جلسة عصف ذهين حول العالقة بني  السلوكيات   
اإلجيابية والسالمة املجتمعية وأهداف وخمرجات اجللسة التدريبية.

اطلب من املشاركني بيان العالقة بني حقوق املتهم والسالمة املجتمعية.  
اطلب من املشاركني طرح توقعاهتم من اجللسة التدريبية.  
اطلب من مقرر كل جمموعة كتابة التوقعات من الدورة التدريبية على ورق قالب وتعليقها على اجلدار.  

نشاط رقم )2(: )مجموعات عمل + تقييم تشاركي(:
التصرفات اإليجابية والسلبية لرجل الشرطة:

قسم املشاركني إىل جمموعتني: املجموعة األوىل تتناول التصرفات اإلجيابية لرجل   
الشرطة، واملجموعة الثانية تتناول التصرفات السلبية.

اطلب من رئيس كل جمموعة عرض ما توصلت إليه املجموعة أمام املشاركني.  
اطلب من املجموعة األخرى تقييم املجموعة اليت قامت بالعرض، وإبداء املالحظات عليها؛ باإلضافة أو التعديل أو   

اإللغاء، وناقشها معهم.

10 دقائق 

على  اعرض  التوقعات،  كل  كتابة  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
املشاركني أهداف وخمرجات اجللسة التدريبية، وناقشها معهم، مع ربطها 

بالتوقعات اليت وردت منهم.

15 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من استعراض إجابات كل جمموعة وإبداء 
التصرفات اإلجيابية  املشاركني، اعرض هلم  املالحظات عليها من قبل 
اليت  السلبية  والتصرفات  ممارستها،  الشرطة  رجال  على  ينبغي  اليت 

ينبغي عليهم جتنبها، وقارهنا مبا توصلت إليه كل جمموعة.
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نشاط رقم )3(: )عرض مدرب + مناقشة جماعية + تغذية 
راجعة(:

كيفية تعزيز السلوكيات اإليجابية لدى منتسبي الشرطة 
وشركائهم:

الشرطة    منتسيب  لدى  اإلجيابية  السلوكيات  تعزيز  آلية  للمشاركني  اعرض 
وشركائهم. 

اطلب من املشاركني ذكر آليات جديدة لتعزيز السلوكيات اإلجيابية.  
اطرح عليهم األسئلة اآلتية:  

ما هي النتائج اليت سيحققها جهاز الشرطة من حسن تعامله مع املواطنني؟- 
ما هي انطباعاتك عن املمارسات اآلتية:- 

االلتزام بالزي العسكري وحسن املظهر.  
العالقات والصداقات اليت يقيمها رجل الشرطة مع كل من: أفراد املجتمع، أصحاب السوابق واملشبوهني.  
تناول القات أثناء أداء الواجب.  

هل تعتقد أن العالقات والصداقات اليت يقيمها رجل الشرطة خارج العمل، تؤثر على أدائه لعمله؟- 

15 دقيقة 

اإلجابات  معهم  ناقش  النشاط،  هذا  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
اليت توصلوا إليها، وبني هلم الصواب واخلطأ يف تلك اإلجابات )تغذية 

راجعة(.
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أنشطة الوحدة الثانية الجلسة )3(
تعزيز الثقة بين أجهزة الشرطة والمواطنين

المواضيع:
العالقة بني تعزيز الثقة بني أجهزة الشرطة واملواطنني وبني السالمة   

املجتمعية.
فوائد تعزيز الثقة بني الشرطة واملواطنني.  
آليات بناء وتعزيز الثقة من قبل جهاز الشرطة.  
آليات بناء وتعزيز الثقة من قبل أفراد املجتمع.  

المواد المطلوبة:
شرحية عرض باور بوينت رقم )1( أهداف اجللسة التدريبية وربطها بتوقعات املشاركني.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )2( فوائد تعزيز الثقة بني الشرطة واملواطنني.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )3( شرح آليات بناء وتعزيز الثقة من قبل جهاز الشرطة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )4( معرفة آليات بناء وتعزيز الثقة من قبل أفراد املجتمع.  

الهـــدف:

تعزيز معارف املشاركني بفوائد تعزيز الثقة بني الشرطة واملواطنني وآليات تنفيذها.

المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني اآليت:
معرفة العالقة بني تعزيز الثقة بني أجهزة الشرطة واملواطنني وبني السالمة املجتمعية.  
بيان فوائد تعزيز الثقة بني الشرطة واملواطنني.  
شرح آليات بناء وتعزيز الثقة من قبل جهاز الشرطة.  
معرفة آليات بناء وتعزيز الثقة من قبل أفراد املجتمع.  

50 دقيقة 
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األنشطة:

نشاط رقم )1(: نشاط فردي + عرض متدرب:
التعرف على توقعات المشاركين من الجلسة التدريبية:

اطلب من كل مشارك طرح توقعاته من اجللسة التدريبية على ورق مقوى يتم توزيعه   
على املشاركني.

اطلب من مخسة من املشاركني طرح توقعاهتم أمام بقية املشاركني.  
اطلب من املشاركني تقييم النتائج اليت توصل إليها من قاموا بالعرض.  
ناقش مع املشاركني النتائج اليت توصلوا إليها مع تصويب اخلطأ منها.  

نشاط رقم )2(: حالة دراسية )كينيا(:
فوائد تعزيز الثقة بين الشرطة والمواطنين:

بعض  قامت  واملواطنني،  الشرطة  أجهزة  الثقة بني  وعدم  العنف  ارتفاع حاالت  ملواجهة 
املنظمات غري احلكومية بالعمل مع أجهزة الشرطة يف كينيا، وذلك لبناء برنامج للسالمة 

التشاركية بني الشرطة  املشروع كان حيتوي على عدة مستويات من األنشطة  البلد.  املجتمعية للعمل به يف بعض مناطق 
واملواطنني، واليت كانت حتتوي على عقد اجتماعات أسبوعية وشهرية بني منظمات املجتمع املدين والسلطات املحلية والشرطة 

واملواطنني، ملناقشة املسائل واملشاكل املتعلقة باملخاوف األمنية واحللول املقترحة حلل هذه املشاكل.
النقاشات أدت إىل اخلروج بفكرة عمل برامج تدريبية مشتركة تشمل الشرطة واملواطنني، وتشكيل دوريات مشتركة تتكون 
من رجال الشرطة واملواطنني. هذا العمل أسهم يف رفع مستويات الثقة بني املواطنني والشرطة، وبالتايل ختلى املواطنني عن 
محل السالح، وأيًضا ارتفعت الثقة بني املواطنني والسلطات املحلية، مما أدى إىل زيادة مشاريع تطوير البنية التحتية على 
املستوى املحلي. هذه اجلهود أدت إىل خفض معدالت اجلرمية بشكل واضح يف املناطق اليت مت فيها عمل هذه املشاريع الريادية.

بعد االنتهاء من عرض حالة كينيا، اطرح األسئلة اآلتية:
كيف هو مستوى الثقة احلايل بني الشرطة واملواطن يف منطقتك؟ وملاذا؟. 1
يف حالة ما إذا مت تشكيل جلنة سالمة جمتمعية، فماذا مبقدورها أن تعمل لإلسهام يف رفع مستويات الثقة بني . 2

املواطن وأجهزة الشرطة؟
ما هي العالقة بني تعزيز الثقة احلايل بني الشرطة واملواطن، وبني السالمة املجتمعية؟. 3

10 دقيقة 

عناصر  للمشاركني  اعرض  النشاط،  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
اجللسة التدريبية، مع ربطها بالتوقعات اليت توصل إليها املشاركون.

20 دقيقة 

عزيزي املدرب:بعد االنتهاء من النشاط، اعرض للمشاركني فوائد بناء 
الثقة بني الشرطة واملواطنني، وناقش ذلك مع النتائج اليت توصل إليها 

املشاركون.
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نشاط رقم )3(: تمثيل أدوار + عرض متدرب:
آليات بناء وتعزيز الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين:

قسم املشاركني إىل جمموعتني: األوىل متثل الشرطة، والثانية متثل املجتمع.  
اطلب من كل جمموعة ذكر آليات بناء وتعزيز الثقة من قبلها، وكتابتها على ورق   

مقوى وتعليقها على اجلدار.
اطلب من كل جمموعة مناقشة ما توصلت إليه املجموعة األخرى مع ذكر املربرات.  

20 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من النشاط، اعرض للمشاركني آليات بناء 
وتعزيز الثقة بني الشرطة واملواطنني، واربطها مبا ورد من املجموعات 

والنقاش وتصويب اخلطأ منها.
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أنشطة الوحدة الثانية الجلسة )4(

تعزيز قواعد التكامل والتعاون بين الفئات 
المستهدفة وآلياته المجتمعية

المواضيع:
فوائد التعاون والتكامل بني الفئات املستهدفة يف حتقيق السالمة   

املجتمعية.
الفئات املعنية مبفهوم السالمة املجتمعية.  
قواعد تعزيز التكامل والتعاون بني الفئات املستهدفة.  
آليات التكامل والتعاون بني الفئات املستهدفة.  

المواد المطلوبة:
شرحية عرض باور بوينت رقم )1( أهداف اجللسة التدريبية وربطها بتوقعات املشاركني.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )2( الفئات املعنية مبفهوم السالمة املجتمعية.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )3( قواعد تعزيز التكامل والتعاون بني الفئات املستهدفة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )4( آليات التكامل والتعاون بني الفئات املستهدفة.  

الهـــدف:

تعريف املشاركني بقواعد تعزيز التكامل والتعاون بني الفئات املستهدفة وآلياته.

المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني اآليت:
معرفة فوائد التعاون والتكامل بني الفئات املستهدفة يف حتقيق السالمة املجتمعية.  
بيان الفئات املعنية مبفهوم السالمة املجتمعية.  
إبراز قواعد تعزيز التكامل والتعاون بني الفئات املستهدفة.  
شرح آليات التكامل والتعاون بني الفئات املستهدفة.  

45 دقيقة 
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األنشطة:

نشاط رقم )1(: عصف ذهني + عرض متدرب:
التعرف على توقعات المشاركين من الجلسة التدريبية:

قسم املشاركني إىل جمموعات، تتكون كل جمموعة من 5 مشاركني، ونظم جلسة   
عصف ذهين.

اطرح على املشاركني األسئلة اآلتية:  
ما هي توقعاهتم من اجللسة التدريبية؟- 
ما هي فوائد التعاون والتكامل بني الفئات املستهدفة يف حتقيق السالمة املجتمعية؟- 

اطلب من رئيس كل جمموعة عرض ما توصلت إليه املجموعة أمام مجيع املشاركني.  
اطلب من املشاركني من املجموعات األخرى تقييم إجابة املجموعة اليت قامت بالعرض.  
قم بتصويب إجابات املجموعات.  

نشاط رقم )2(: عرض مدرب + نقاش جماعي؛ تغذية راجعة:
الفئات المعنية بمفهوم السالمة المجتمعية:

اعرض للمشاركني ما هي الفئات املعنية مبفهوم السالمة املجتمعية.  
اطلب من املشاركني تعليقهم حول الفئات املعنية بالسالمة املجتمعية، ودور كل منها.  
ناقش األفكار اليت وردت من املشاركني، واعمل على تصويب ما ورد من أخطاء فيها.  

5 دقائق 

أهداف  للمشاركني  اعرض  النشاط،  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
الفئات  بني  والتكامل  التعاون  وفوائد  وخمرجاهتا،  التدريبية  اجللسة 
توقعات  مع  ذلك  ربط  مع  املجتمعية،  السالمة  حتقيق  يف  املستهدفة 

املشاركني.

10 دقائق 

عزيزي املدرب:بعد االنتهاء من العرض والنقاش مع املشاركني، دّون أهم 
املالحظات اليت وردت منهم.

نشاط رقم )3(: مجموعات عمل + عرض متدرب + مناقشة 
جماعية:

قواعد تعزيز التكامل والتعاون بين الفئات المستهدفة:
قسم املشاركني إىل جمموعات، واطلب منهم ذكر قواعد تعزيز التكامل والتعاون  بني   

الفئات املستهدفة.
اطلب من رئيس كل جمموعة عرض نتائج عمل املجموعة أمام بقية املشاركني.  
اطلب من املشاركني مناقشة النتائج اليت توصلت إليها املجموعة، وتصويب ما ورد من أخطاء يف النتائج.  

نشاط رقم )4(: تمثيل أدوار + نقاش جماعي:
آليات التكامل والتعاون بين الفئات المستهدفة:

قسم املشاركني إىل فئات، فئة متثل الشرطة، وفئة متثل رجال األعمال، وفئة متثل   
الفئات  بني  والتعاون  التكامل  آليات  ذكر  فئة  كل  من  واطلب  والعقال،  املشائخ 

املستهدفة من وجهة نظر الفئة.
اطلب من رئيس كل فئة عرض نتائج عمل الفئة أمام بقية املشاركني.  
اطلب من بقية املشاركني تقييم النتائج اليت توصلت إليها الفئة اليت قامت بالعرض.  

15 دقيقة 

قواعد  للمشاركني  اعرض  النشاط،  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
تعزيز التكامل والتعاون بني الفئات املستهدفة، واربط ذلك مبا توصلت 
إليه كل جمموعة، وما دار يف النقاش، واالستفادة من أهم ما ورد منها.

15 دقيقة 

عزيزي املدرب:  بعد االنتهاء من النشاط، اعرض للمشاركني آليات تعزيز 
التكامل والتعاون بني الفئات املستهدفة، وناقش إجابات كل فئة وتقييم 

املشاركني، وصّوب ما ورد فيها من أخطاء.
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نشاط رقم )3(: مجموعات عمل + عرض متدرب + مناقشة 
جماعية:

قواعد تعزيز التكامل والتعاون بين الفئات المستهدفة:
قسم املشاركني إىل جمموعات، واطلب منهم ذكر قواعد تعزيز التكامل والتعاون  بني   

الفئات املستهدفة.
اطلب من رئيس كل جمموعة عرض نتائج عمل املجموعة أمام بقية املشاركني.  
اطلب من املشاركني مناقشة النتائج اليت توصلت إليها املجموعة، وتصويب ما ورد من أخطاء يف النتائج.  

نشاط رقم )4(: تمثيل أدوار + نقاش جماعي:
آليات التكامل والتعاون بين الفئات المستهدفة:

قسم املشاركني إىل فئات، فئة متثل الشرطة، وفئة متثل رجال األعمال، وفئة متثل   
الفئات  بني  والتعاون  التكامل  آليات  ذكر  فئة  كل  من  واطلب  والعقال،  املشائخ 

املستهدفة من وجهة نظر الفئة.
اطلب من رئيس كل فئة عرض نتائج عمل الفئة أمام بقية املشاركني.  
اطلب من بقية املشاركني تقييم النتائج اليت توصلت إليها الفئة اليت قامت بالعرض.  

15 دقيقة 

قواعد  للمشاركني  اعرض  النشاط،  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
تعزيز التكامل والتعاون بني الفئات املستهدفة، واربط ذلك مبا توصلت 
إليه كل جمموعة، وما دار يف النقاش، واالستفادة من أهم ما ورد منها.

15 دقيقة 

عزيزي املدرب:  بعد االنتهاء من النشاط، اعرض للمشاركني آليات تعزيز 
التكامل والتعاون بني الفئات املستهدفة، وناقش إجابات كل فئة وتقييم 

املشاركني، وصّوب ما ورد فيها من أخطاء.
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األنشطة التدريبية
للوحدة الثالثة
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أنشطة الوحدة الثالثة

الجلسة )1( مبادئ حقوق اإلنسان وعالميتها

المواضيع:
العالقة بني حقوق اإلنسان والسالمة املجتمعية.  
مبادئ حقوق اإلنسان.  
اخلصائص املميزة حلقوق اإلنسان.  
فئات حقوق اإلنسان وأنواعها يف املواثيق الدولية العامة اليت صادقت عليها اليمن.  
أمهية احترام حقوق اإلنسان يف الواقع العملي.  

المواد المطلوبة:
شرحية عرض باور بوينت رقم )1( أهداف وخمرجات اجللسة التدريبية وربطها بتوقعات املشاركني.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )2( املبادئ واخلصائص املميزة حلقوق اإلنسان.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )3( فئات حقوق اإلنسان وأنواعها.  

الهـــدف:

الدولية،  املواثيق  وأنواعها يف  املميزة هلا، وفئات حقوق اإلنسان  املشاركني مبفاهيم حقوق اإلنسان واخلصائص  تعريف 
وترسيخ القناعة باحترام هذه احلقوق يف الواقع العملي.

المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني اآليت:
معرفة العالقة بني حقوق اإلنسان والسالمة املجتمعية.  
بيان مبادئ حقوق اإلنسان.  
معرفة اخلصائص املميزة حلقوق اإلنسان.  
املقارنة بني فئات حقوق اإلنسان وأنواعها يف املواثيق الدولية العامة اليت صادقت عليها اليمن.  
توضيح أمهية احترام حقوق اإلنسان يف الواقع العملي.  

70 دقيقة



مشروع تعزيز السالمة 
المجتمعية في اليمن

 36

األنشطة:

نشاط رقم )1(: جلسة عصف ذهني:
التعرف على عالقة حقوق اإلنسان بالسالمة املجتمعية وأهداف اجللسة:  
بالسالمة    اإلنسان  حقوق  عالقة  حول  املشاركني  مع  ذهين  عصف  جلسة  نظم 

املجتمعية وأهداف اجللسة.
قسم املشاركني إىل جمموعات تتكون كل جمموعة من 5 مشاركني.  
اطلب من كل جمموعة بيان العالقة بني حقوق اإلنسان والسالمة املجتمعية.  
اطلب من املشاركني توقعاهتم حول األهداف واملخرجات اليت ميكن أن حتققها اجللسة التدريبية.  
املشاركني    أمامهم، واطلب من مجيع  املجموعة  املشاركني وذكر توقعات  أمام  الوقوف  اطلب من كل رئيس جمموعة 

مناقشة ما توصلت إليه املجموعة من آراء.

نشاط رقم )2(: عمل فردي:
مدلول مبادئ حقوق اإلنسان:

اطلب من كل مشارك كتابة مدلول حقوق اإلنسان من وجهة نظره.  
اطلب من 5 مشاركني الوقوف أمام بقية املشاركني، وعرض ما توصل إليه كل مشارك   

من املشاركني اخلمسة.
اطلب من املشاركني مناقشة التعريفات اليت وردت من املشاركني اخلمسة، وبيان الصواب واخلطأ فيها.  

15 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من النشاط، اعرض على املشاركني عناصر 
اجللسة التدريبية، وقارهنا مع ما ورد أثناء النشاط، مع ربط توقعات 

املتدربني بأهداف وخمرجات اجللسة التدريبية.

15 دقيقة 

حقوق  مدلول  اعرض هلم  التمرين،  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
التعريف  عناصر  وبيان  املدلول،  على  التعليق  منهم  واطلب  اإلنسان، 

وخصائصه.



مشروع تعزيز السالمة 
المجتمعية في اليمن

 37

نشاط رقم )3(:  عمل مجموعات + عرض متدرب:
الخصائص المميزة لحقوق اإلنسان:

قسم املشاركني إىل جمموعات تتكون كل جمموعة من 5 مشاركني.  
اطلب من كل جمموعة تدوين اخلصائص املميزة حلقوق اإلنسان.  
اطلب من مقرر كل جمموعة عرض ما توصلت إليه املجموعة أمام مجيع املشاركني.  
اطلب من كل جمموعة تقييم أداء املجموعة األخرى اليت قامت بعرض ما توصلت   

إليه.

نشاط رقم )4(: عرض مدرب + مناقشة جماعية:
فئات حقوق اإلنسان وأنواعها في المواثيق الدولية 

المصادق عليها من اليمن:
الدولية     االتفاقيات  يف  ورد  ما  حسب  اإلنسان  حقوق  تصنيف  للمشاركني  اعرض 

املصادق عليها من بالدنا.
اطلب من املشاركني مالحظاهتم على فئات حقوق اإلنسان اليت وردت يف االتفاقيات   

الدولية، وهل مجيع بنودها تتفق مع النصوص التشريعية يف اليمن؟
اطلب من املشاركني بيان ما هو مطبق عمليًا يف جمال التخصص الذي يعمل فيه.  

20 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من التمرين، اعرض للمشاركني اخلصائص 
الصواب  وبّين هلم  منهم،  ورد  ما  وقارهنا مع  اإلنسان،  املميزة حلقوق 

واخلطأ يف أجوبتهم.

20 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من طرح املشاركني مالحظاهتم، خلص ما 
ميكن االستفادة من املالحظات املطروحة لتقوم برفعها كتوصيات هناية 

الربنامج التدرييب.
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أنشطة الوحدة الثالثة
الجلسة )2( حقوق المتهم

المواضيع:
العالقة بني حقوق املتهم والسالمة املجتمعية.  
املقصود باملتهم والشروط الالزمة الكتسابه هذه الصفة.  
األساليب القانونية حلماية املتهم )اإلجرائية واجلنائية والتأديبية   

واملدنية(.
ضوابط مباشرة اإلجراءات اجلنائية يف مواجهة املتهم.  
الوسائل غري املشروعة اليت قد ميارسها رجال الشرطة جتاه املتهم.  

المواد المطلوبة:
شرحية عرض باور بوينت رقم )1( أهداف اجللسة التدريبية وربطها بتوقعات املشاركني.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )2( من هو املتهم؟  
شرحية عرض باور بوينت رقم )3( حقوق املتهم يف القانون اليمين.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )4( احلماية القانونية حلقوق املتهم.  

الهـــدف:

القضائي عند  الضبط  يتقيد هبا مأمورو  أن  اليت جيب  القانونية  الضوابط  املتهم، وحتديد  املشاركني حبقوق  تعريف 
مباشرة اختصاصاهتم األصلية واالستثنائية جتاه املتهمني أو املشتبه هبم.

المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني اآليت:
معرفة العالقة بني حقوق املتهم والسالمة املجتمعية.  
بيان املقصود باملتهم والشروط الالزمة الكتسابه هذه الصفة.  
شرح األساليب القانونية حلماية املتهم )اإلجرائية واجلنائية والتأديبية واملدنية(.  
املقارنة بني ضوابط مباشرة اإلجراءات اجلنائية يف مواجهة املتهم.  
استخالص الوسائل غري املشروعة اليت قد ميارسها رجال الشرطة جتاه املتهم.  

65 دقيقة
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األنشطة:

نشاط رقم )1(: جلسة عصف ذهني:
التعرف على توقعات المشاركين من الجلسة التدريبية:

نظم جلسة عصف ذهين حول العالقة بني حقوق املتهم والسالمة املجتمعية وأهداف   
وخمرجات اجللسة التدريبية.

اطلب من املشاركني بيان العالقة بني حقوق املتهم والسالمة املجتمعية.  
قسم املشاركني إىل جمموعات واطلب منهم طرح توقعاهتم من اجللسة التدريبية.  
اطلب من مقرر كل جمموعة كتابة التوقعات من الدورة التدريبية على ورق قالب وتعليقها على اجلدار.  

نشاط رقم )2(: مناقشة جماعية:
ماهية المتهم وما المصطلحات المشابهة لها:

باملتهم وهل توجد مصطلحات مشاهبة، ومباذا    املقصود  املشاركني ما هو  ناقش مع 
يتميز عنها.

استمع إلجابات املشاركني.  

10 دقائق 

عليهم  اعرض  التوقعات،  كل  كتابة  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
وقارهنا  معهم،  وناقشها  التدريبية  اجللسة  وأهداف وخمرجات  عناصر 

بالتوقعات اليت وردت من املشاركني.

10 دقائق 

بّين  املشاركني،  إجابات  استعراض  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
مضموهنا  معهم  وناقش  املشاهبة،  واملصطلحات  باملتهم  املقصود  هلم 

وعناصرها، وعقب على إجاباهتم.
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نشاط رقم )3(: حالة دراسية:
حول حقوق المتهم في التشريعات الوطنية واالتفاقيات 

الدولية:

مشتركة  أرض  على  بسبب خالف  “س.ص.خ”  املدعو  قتل  “ع.م.ق” جرمية  املدعو  ارتكب 
بينهما، مت إبالغ املركز املختص من قبل املواطن “إ.س.ص”، ومت االنتقال إىل مسرح اجلرمية 

التايل مت عمل حمضر  اليوم  الشرطة، ويف  املتهم، وإيصاله إىل مركز  الشرطة، ومت ضبط  املركز  من قبل ضابط مناوب 
استدالل معه من قبل املساعد “س.أ.ب”، ويف اليوم التايل مت استكمال حماضر االستدالل وإرسال املتهم مع املحاضر إىل النيابة 

العامة اليت أودعته مباشرة السجن االحتياطي، ويف اليوم التايل مت عمل حمضر حتقيق مع املتهم.
أسئلة للمناقشة:

كيف ُتقيم إجراءات ضبط املتهم املتعلقة باملحافظة على حقوق املقبوض عليه؟  
ما هي األخطاء اليت حدثت أثناء مرحلة االستدالل؟  
أخل عضو النيابة املحقق باحلقوق املقررة للمتهم يف القانون. اذكر األخطاء اليت وقع فيها.  

نشاط رقم )4(: مجموعات عمل:
الحماية القانونية لحقوق المتهم من االنتهاك:

واطرح    مشاركني،    5 من  كل جمموعة  تتكون  عمل  إىل جمموعات  املشاركني  قسم 
عليهم األسئلة اآلتية:

ما هي احلماية القانونية حلقوق املتهم من االنتهاك؟- 
كعضو من أعضاء جلنة السالمة املجتمعية، هل تعتقد أنه أحياًنا يوجد - 

مربرات للخروج على القانون من أجل إنفاذه؟
يف حال وجود مربرات وحجج لتربير اخلروج على القانون من أجل إجناح التحقيق وإحقاق العدالة، فكيف - 

ميكن التوفيق بني هذه املربرات واحلجج مع افتراض براءة مجيع األشخاص املشبوهني أو املتهمني بارتكاب جرمية؟
كعضو من أعضاء جلنة السالمة املجتمعية اطلعت على إحدى احلاالت اليت مت فيها انتهاك حقوق أحد - 

املتهمني، فما هي احلجج اليت سوف تستخدمها إلقناع املحقق بضرورة االمتثال للمعايري األخالقية والقانونية؟
ناقش نتائج عمل املجموعات مع املشاركني، مع تصحيحها واألخذ بأهم ما ورد منها، مما مل تتضمنه موضوعات اجللسة   

لتتم إضافته ضمن التوصيات.

15 دقيقة 

املشاركني  على  اعرض  النشاط،  هذا  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
حقوق املتهم يف التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية، وقارهنا مع ما 
ورد من املشاركني أثناء النقاش، وبني هلم الصواب واخلطأ يف إجراءاهتم.

30 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من هذا النشاط، اعرض للمشاركني وسائل 
احلماية القانونية حلقوق املتهم من االنتهاك، وناقشها بشكل مجاعي مع 
املتدربني، مقارًنا مبا ورد منهم أثناء النشاط، واخلروج بتوصيات حوهلا. 
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أنشطة الوحدة الثالثة
الجلسة )3( حقوق السجين

المواضيع:
العالقة بني حقوق السجني والسالمة املجتمعية.  
معرفة مدلول السجني.  
حقوق السجني يف التشريع اليمين.  
بيان أساليب التعامل مع السجناء.  

المواد المطلوبة:
شرحية عرض باور بوينت رقم )1( أهداف اجللسة التدريبية وربطها بتوقعات املشاركني.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )2( تعريف السجني.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )3( حقوق السجني يف التشريع اليمين.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )4( أساليب التعامل مع السجناء.  

الهـــدف:

تعريف املشاركني مبدلول السجني وحقوقه يف التشريع اليمين، وأساليب التعامل معه لتلبية تلك احلقوق.

المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني اآليت:
بيان العالقة بني حقوق السجني والسالمة املجتمعية.  
معرفة مدلول السجني.  
توضيح حقوق السجني يف التشريع اليمين.  
بيان أساليب التعامل مع السجناء.  

75 دقيقة
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األنشطة:

نشاط رقم )1(: جلسة عصف ذهني:
التعرف على توقعات المشاركين من الجلسة التدريبية:

قسم املشاركني إىل جمموعات مكونة من 5 مشاركني لكل جمموعة.  
اطلب من كل جمموعة طرح توقعاهتم من اجللسة التدريبية باستخدام أسلوب العصف   

الذهين.
ناقش مع املشاركني بيان العالقة بني حقوق السجني والسالمة املجتمعية.  
اطلب من مقرر كل جمموعة كتابة التوقعات من الدورة التدريبية على ورق قالب وتعليقها على اجلدار.  

نشاط رقم )2(: عرض مدرب + مناقشة جماعية:
تعريف السجين:

اعرض للمشاركني تعريف السجني، والفرق بينه وبني املتهم.  
اطلب من املشاركني تعليقهم حول التعريف، وما يترتب على اكتساب كل منهما  الصفة   

اليت حيملها، مما مل يرد يف العرض.

10 دقائق 

أهداف  للمشاركني  اعرض  التمرين،  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
اجللسة التدريبية وخمرجاهتا، وربطها مبا ورد يف توقعاهتم، واخلروج 

بتوصيات حوهلا.

20 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من النشاط، اعمل على تصويب األخطاء 
اليت وردت من املشاركني. 
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نشاط رقم )3(: عرض متدرب ومناقشة جماعية:
حقوق السجين في التشريع اليمني:

اطلب من كل مشارك كتابة حق من احلقوق يف ورق مقوى، وبيان كيف سيتم  تنفيذ   
هذا احلق.

اطلب من بعض املشاركني عرض ما كتبه أمام بقية املشاركني.  
ناقش مع بقية املشاركني الصواب واخلطأ الذي وقع فيه كل من قام بالعرض.  

نشاط رقم )4(: تمثيل أدوار:
أساليب التعامل مع السجناء:

اطلب من أحد املشاركني -صاحب خربة سابقة- متثيل دور مأمور السجن.  
بالغ،    عليه  عليهم من تصنيفات خمتلفة )حدث حمكوم  حدد 4 مشاركني كمحكوم 

حمكوم عليه ذي خطورة إجرامية بالغة، حمكوم عليه أجنيب(.
اطلب من مأمور السجن بيان اإلجراءات اليت سيتخذها مع كل مسجون من املساجني األربعة.  
اطلب من بقية املشاركني تقييم اإلجراءات اليت باشرها مأمور السجن، لبيان اإلجراءات الصائبة واإلجراءات اخلاطئة.  

20 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من املناقشة اجلماعية، اعرض للمشاركني 
حقوق السجني يف التشريع اليمين، واطلب منهم تصويب األخطاء اليت 

وقعوا فيها أثناء التمرين.

25 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من التمرين، اعرض للمشاركني األساليب 
اليت وردت يف القانون للتعامل مع السجني، وناقش معهم األخطاء اليت 
وقع فيها مأمور السجن يف جلسة متثيل األدوار، مع تصحيح األخطاء 
التعامل  السجن يف  املشاركني إلجراءات مأمور  تقييم  أثناء  وردت  اليت 

مع السجني.



مشروع تعزيز السالمة 
المجتمعية في اليمن

 44

أنشطة الوحدة الثالثة
الجلسة )4( حقوق األحداث

المواضيع:
العالقة بني حقوق األحداث والسالمة املجتمعية.  
بالعدالة    واملقصود  القانون،  مع  نزاع  يف  الذي  الطفل  مفهوم 

التصاحلية ونظام التحويل.
احلدث وأهم حاالت احنرافه.  
حقوق األحداث يف التشريعات الوطنية واالتفاقيات واملواثيق الدولية.  
مناقشة النصوص القانونية الوطنية لإلجراءات املقيدة حلرية الطفل الذي يف نزاع مع القانون.  

المواد المطلوبة:
شرحية عرض باور بوينت رقم )1( أهداف اجللسة التدريبية وربطها بتوقعات املشاركني.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )2( من هم األحداث؟  
شرحية عرض باور بوينت رقم )3( حقوق احلدث الذي يف نزاع مع القانون أمام الشرطة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )4( كيف حنترم حقوق احلدث؟  

الهـــدف:

تعزيز معارف املشاركني بكيفية التعامل مع الطفل الذي يف نزاع مع القانون يف مجيع مراحل اخلصومة القانونية، وإدراك 
الضوابط القانونية اليت جيب أن يلتزم هبا مأمورو الضبط القضائي عند ممارستهم إجراءات مجع االستدالل يف قضايا 

األحداث، واالقتناع بأمهية العدالة التصاحلية وفوائدها على الطفل الذي يف نزاع مع القانون.

المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني اآليت:
توضيح العالقة بني حقوق األحداث والسالمة املجتمعية.  
مفهوم الطفل الذي يف نزاع مع القانون، واملقصود بالعدالة التصاحلية ونظام التحويل.  
مدلول احلدث وأهم حاالت احنرافه.  
حقوق األحداث يف التشريعات الوطنية واالتفاقيات واملواثيق الدولية.  
مناقشة النصوص القانونية الوطنية لإلجراءات املقيدة حلرية الطفل الذي يف نزاع مع القانون.  

50 دقيقة
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األنشطة:

نشاط رقم )1(: مجموعات عمل + نقاش جماعي:
التعرف على توقعات المشاركين من الجلسة التدريبية:

وزع املشاركني إىل جمموعات، تتكون كل جمموعة منها من 5 مشاركني.  
اطرح عليهم األسئلة اآلتية:  

ما هي العالقة بني حقوق األحداث والسالمة املجتمعية؟- 
ما هي توقعاهتم من اجللسة التدريبية؟- 

اطلب من مقرر كل جمموعة كتابة اإلجابات على ورق قالب وتعليقها على اجلدار يف مكان بارز.  

نشاط رقم )2(: جلسة عصف ذهني:
مفهوم الحدث والمسؤولية الجنائية لصغار السن في 

القانون اليمني:
نظم جلسة عصف ذهين بتوزيع املشاركني إىل جمموعات عمل كما يف النشاط السابق.  
اطرح على املشاركني التساؤالت اآلتية:  

من هو احلدث من وجهة نظر كل جمموعة؟- 
ما هي املعلومات القانونية املتوفرة لديهم عن املسؤولية اجلنائية لألحداث؟- 

10 دقائق 

أهداف  للمشاركني  اعرض  النشاط،  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
اجللسة التدريبية وخمرجاهتا، وبني هلم العالقة بني حقوق األحداث 
بأهداف  املتدربني  توقعات  ربط  على  واحرص  املجتمعية،  والسالمة 

وخمرجات اجللسة التدريبية.

15 دقيقة 

قبل  املطروحة من  االستماع لألفكار  االنتهاء من  بعد  املدرب:  عزيزي 
القانونية  املسؤولية  وأطوار  احلدث  تعريف  عليهم  اعرض  املشاركني، 

للحدث يف التشريعات اليمنية، وناقشها معهم.
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نشاط رقم )3(: سيناريو مفترض + مناقشة جماعية:
حقوق الحدث الذي في نزاع مع القانون أمام الشرطة:

سامل  األخ حممد  الشرطة  مركز  إىل  املوافق 5/4/2019، وصل  االثنني  يوم  يف  إنه 
علي مدير مدرسة، ومعه احلدث إبراهيم صاحل قاسم، 11 سنة، الذي قام بشج رأس زميله 
سامي خالد سعد، 10 سنوات، بقطعة حديد، أدت إىل إصابته جبرح بليغ أسعف على إثره 

إىل املستشفى اجلمهوري، وتقرر رقوده وإجراء عملية جراحية له، وأفاد مدير املدرسة أن احلدث املعتدي هو من الطالب 
الفوضويني بشكل دائم، وقد حدثت منه عدة مشاكل واعتداءات على بعض زمالئه من سابق، وقد ترتب على االعتداء األخري 
وصول ويل أمر املعتدى عليه وهو يف حالة عصبية شديدة ومعه مخسة أشخاص، وتفادًيا حلدوث مشكلة أكرب بني ويل األمر 
ومن معه مع املدرسة أو ويل أمر املعتدي، فقد مت إيصال احلدث املعتدي إىل مركز الشرطة الختاذ اإلجراءات القانونية حياله.

اإلجراءات املتخذة من قبل مركز الشرطة:
مت إيداع احلدث املعتدي حجز املركز.  
مت انتقال الضابط املناوب إىل املستشفى اجلمهوري ملعاينة احلدث املصاب وعمل حمضر استدالل معه.  
مت انتقال الضابط املناوب إىل املدرسة لسماع أقوال الشهود من مدرسي وزمالء احلدث.  
مت عمل حمضر استدالل مع احلدث املعتدي.  
مت إرسال احلدث مع املحضر إىل النيابة العامة.  

أسئلة للمناقشة:
كيف ُتقيم إجراءات مركز الشرطة يف التعامل مع احلدث؟ وما هي أخطر االنتهاكات اليت وقعت؟  
كيف يتم التعامل واقعًيا مع احلدث يف أجهزة الشرطة؟  
ما ينبغي على النيابة العامة اختاذه من إجراءات يف مثل هذه احلالة؟  

25 دقيقة 

حقوق  للمشاركني  اعرض  النشاط،  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
الشرطة قانوًنا، واحرص  احلدث اليت ينبغي مراعاهتا من قبل رجال 
على التأكيد عليهم أن احتجاز احلدث ال ينبغي اللجوء إليه إال إذا كان 
هو احلل األخري، وأن يكون احتجازهم مبعزل عن البالغني، وأن يتم إيالء 

احلدث رعاية خاصة أثناء فترة االحتجاز.
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أنشطة الوحدة الثالثة
الجلسة )5( حقوق المرأة والطفل

المواضيع:
العالقة بني حقوق املرأة والطفل والسالمة املجتمعية.  
حقوق الطفل واحلدث والفرق بينهما.  
حقوق املرأة، ودور املرأة يف حتقيق مضامني السالمة املجتمعية.  
حقوق املرأة يف التشريعات اليمنية واالتفاقية الدولية ذات الصلة.  
حقوق الطفل يف قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل.  
أمهية احترام حقوق املرأة والطفل.  

المواد المطلوبة:
شرحية عرض باور بوينت رقم )1( أهداف اجللسة التدريبية وربطها بتوقعات املشاركني.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )2( ماهية حقوق املرأة اللصيقة بالسالمة املجتمعية.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )3( حقوق املرأة يف التشريع اليمين واتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )4( مدلول حقوق الطفل واحلدث والفرق بينهما.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )5( حقوق الطفل يف القانون اليمين واتفاقية حقوق الطفل.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )6( املبادئ األساسية لتعامل الشرطة مع الطفل يف املرجع القانوين.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )7( املبادئ األساسية لتعامل الشرطة مع األطفال يف نزاع القانون.  

الهـــدف:

تعزيز معارف املشاركني باملفاهيم املتصلة حبقوق املرأة والطفل، وأنواع هذه احلقوق يف التشريعات اليمنية واالتفاقيات 
الدولية، وإكساهبم القناعة باحترام تلك احلقوق والوفاء هبا يف الواقع العملي.

المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني اآليت:
شرح العالقة بني حقوق املرأة والطفل والسالمة املجتمعية.  
حقوق الطفل واحلدث والفرق بينهما.  
أنواع حقوق املرأة، ودور املرأة يف حتقيق مضامني السالمة املجتمعية.  
املقارنة بني حقوق املرأة يف التشريعات اليمنية واالتفاقية الدولية ذات الصلة.  
املقارنة بني حقوق الطفل يف قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل.  
أمهية احترام حقوق املرأة والطفل.  
املسامهة يف الوفاء واملحافظة على حقوق املرأة والطفل يف أعماهلم.  

50 دقيقة
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األنشطة:

نشاط رقم )1(: جلسة عصف ذهني:
التعرف على توقعات المشاركين من الجلسة التدريبية:

قسم املشاركني إىل جمموعات، واطلب من املشاركني طرح توقعاهتم من  
 اجللسة التدريبية بأسلوب العصف الذهين.  
اطلب من كل جمموعة بيان العالقة بني حقوق املرأة والطفل والسالمة املجتمعية.  
اطلب من رئيس كل جمموعة الوقوف أمام املشاركني وذكر النتائج اليت توصلت إليها   

املجموعة.
اربط توقعات املتدربني بأهداف اجللسة التدريبية.  

نشاط رقم )2(: لعب أدوار تمثيلية + عرض متدرب:
ماهية حقوق المرأة اللصيقة بالسالمة المجتمعية، وما جاء 
في التشريع اليمني واتفاقية القضاء على أشكال التمييز 

ضد المرأة:
اعمل يف البداية استبياًنا شفوًيا: من يؤيد املساواة املطلقة للمرأة يف جمال السالمة   

املجتمعية، ومن ال يؤيد ذلك، ستتشكل معك جمموعتان تلقائًيا. مع مراعاة إذا وجد اجتاه غري االجتاهني أن يشكل 
جمموعة ثالثة.

اطلب من كل جمموعة عمل حلقة دائرية ومناقشة رأيها واخلروج مبجموعة من اآلراء اليت تؤيد ما توصلت إليه   
املجموعة، مع ذكر املربرات املنطقية لذلك.

اطلب من رئيس كل جمموعة الوقوف أمام مجيع املشاركني وعرض ما توصلت إليه املجموعة ومربراهتا، مع إخضاع   
ذلك للمناقشة من بقية املشاركني من املجموعات األخرى، وعليك ترجيح اآلراء املناسبة مع ذكر املربرات.

10 دقائق 

اجللسة  عناصر  اعرض  النشاط  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
التدريبية للمشاركني، وناقش معهم الفروق بني ما توصلوا إليه أثناء 
توقعاهتم  ربط  مع  عليهم،  بعرضه  قمت  وما  الذهين،  العصف  جلسة 

بأهداف اجللسة التدريبية.

20 دقيقة 

ماهية  للمشاركني  اعرض  النشاط،  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
واتفاقية  اليمين  التشريع  املجتمعية،  بالسالمة  اللصيقة  املرأة  حقوق 
القضاء على أشكال التمييز ضد املرأة، وبني أمهية احترام حقوق املرأة 
يف اإلسهام الفعال ببناء جمتمع متماسك خاٍل من املنازعات، ويف ضوء 
االلتزام باملواثيق الدولية والقوانني ذات الصلة حبقوق املرأة وعلى هدى 
وعلم مببادئ الشريعة اإلسالمية، وقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

“النساء شقائق الرجال”.
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نشاط رقم )3(: مجموعات عمل + مناقشة جماعية:
مدلول حقوق الطفل والحدث والفرق بينهما وبيان حقوقه 

في القانون اليمني  واتفاقية حقوق الطفل:
بعد تقسيم املشاركني إىل جمموعات، اطرح األسئلة اآلتية:  

ما هو مدلول حقوق الطفل؟- 
ما هو الفرق بني الطفل واحلدث؟- 
ماذا تعرف عن حقوق الطفل يف التشريع اليمين واتفاقية حقوق الطفل؟- 
ما هي املبادئ األساسية لتعامل الشرطة مع الطفل الذي يف نزاع مع القانون؟- 

اطلب من كل جمموعة كتابة إجاباهتم يف ورق مقوى وتعليقها على اجلدار.  
اطلب من املشاركني مناقشة كل إجابة، ووضع املربرات يف حالة خمالفة الرأي.  

20 دقيقة 

مدلول  للمشاركني  اعرض  النقاش،  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
يف  وردت  اليت  حقوقه  هلم  وبّين  احلدث،  وبني  بينه  والفرق  الطفل، 
القانون اليمين واتفاقية حقوق الطفل، مع ربط ذلك مبا ورد من إجابات 

من املجموعات، وتصويب اخلطأ منها.
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أنشطة الوحدة الثالثة
الجلسة )6( حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

المواضيع:
العالقة بني حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة والسالمة املجتمعية.  
حقوق األشخاص املعاقني يف قانون رعاية وتأهيل املعاقني اليمين   

واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
التفاعل مع معاناة األشخاص ذوي اإلعاقة.  
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة العملية.  

المواد المطلوبة:
شرحية عرض باور بوينت رقم )1( أهداف اجللسة التدريبية وربطها بتوقعات املشاركني.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )2( تعريف ذوي االحتياجات اخلاصة واملصطلحات املرادفة له.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )3( حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف القانون اليمين واالتفاقية الدولية حلقوق ذوي   

اإلعاقة.
شرحية عرض باور بوينت بوينت رقم )4( عالقة الشرطة اليمنية حبماية حقوق األشخاص املعاقني.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )5( عالقة الشرطة اليمنية حبماية األشخاص املعاقني.  

الهـــدف:

تعزيز معارف املشاركني حول مدلول ذوي االحتياجات اخلاصة وحقوقهم يف التشريع اليمين واملواثيق الدولية، وإكساهبم 
حس احترام تلك احلقوق ومراعاهتا يف الواقع العملي.

المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني اآليت:
توضيح العالقة بني حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة والسالمة املجتمعية.  
مصطلح ذوي االحتياجات اخلاصة )األشخاص املعاقني(.  
حقوق األشخاص املعاقني يف قانون رعاية وتأهيل املعاقني اليمين واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  
القدرة على التفاعل مع معاناة األشخاص ذوي اإلعاقة.  
مراعاة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة العملية.  

80 دقيقة
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األنشطة:

نشاط رقم )1(: مجموعات عمل + عرض متدرب:
التعرف على توقعات المشاركين من الجلسة التدريبية:

قسم املشاركني إىل جمموعات عمل، واطلب منهم طرح توقعاهتم من اجللسة التدريبية.  
اخلاصة    االحتياجات  ذوي  حقوق  بني  العالقة  بيان  العمل  جمموعات  من  اطلب 

والسالمة املجتمعية.
اطلب من رئيس كل جمموعة عرض نتائج عمل املجموعة أمام بقية املشاركني.  
اطلب من املشاركني مناقشة النتائج اليت توصلت إليها املجموعة وتصويب ما ورد من خطأ يف النتائج.  

نشاط رقم )2(: نشاط فردي:
تعريف ذوي االحتياجات الخاصة والمصطلحات المرادفة له:

لذوي    مقترح  تعريف  وضع  منهم  كل  من  واطلب  مقوى،  ورًقا  املشاركني  على  وزع 
االحتياجات اخلاصة واملصطلحات املرادفة له.

اطلب من 5 من املشاركني الوقوف أمام اجلميع وعرض التعريفات اليت توصلوا إليها.  
بعد االنتهاء من استعراض التعاريف، افتح باب املناقشة حول التعريفات اليت ُعرضت   

واخلصائص اليت متيز هبا كل تعريف.

20 دقيقة 

أهداف  للمشاركني  اعرض  النشاط،  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  حقوق  بني  والعالقة  اجللسة،  وخمرجات 
والسالمة املجتمعية، وقارهنا بالتوقعات اليت توصلت إليه كل جمموعة، 

واخلروج بالتوصيات املناسبة.

20 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من العرض واملناقشة، اعرض للمشاركني 
تعريف ذوي االحتياجات اخلاصة واملصطلحات املرادفة له، وقارهنا مبا 

توصل إليه املشاركون، ومبا متيزت.
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نشاط رقم )3(: عرض مدرب:
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في القانون اليمني 

واالتفاقية الدولية:
قم بعرض حقوق ذوي اإلعاقة اليت وردت يف القانون اليمين واالتفاقيات الدولية.  
اطلب من املشاركني اقتراح اإلجراءات اليت ميكن تنفيذها حلماية هذه احلقوق.  
ناقش مع املشاركني املقترحات اليت وردت منهم، ومدى صالحيتها من عدمها.  

نشاط رقم )4(: عرض متدرب:
عالقة الشرطة اليمنية بحماية حقوق األشخاص المعاقين:

ذوي    مع  التعامل  يف  عرض جتربته  الشرطة  رجال  من  اخلربة  أصحاب  من  اطلب 
االحتياجات اخلاصة.

اطلب من املشاركني التعليق على ما ورد من مقدم العرض، مع ذكر اإلجراءات الصائبة   
واإلجراءات اخلاطئة من وجهة نظرهم.

20 دقيقة 

أهم  استخلص  واملناقشة،  العرض  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
على شكل  بصياغتها  وقم  املشاركني،  وردت من  اليت  واآلراء  املقترحات 

توصيات ترفعها هناية الربنامج التدرييب.

20 دقيقة 

للمشاركني  وضح  والنقاش،  العرض  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
املعاقني، مع  اليمنية حبماية حقوق األشخاص  الشرطة  طبيعة عالقة 
ربط ذلك مع ما ورد من نتائج يف العرض واملناقشة من قبل املشاركني، 
وتصويب األخطاء اليت ظهرت من مقدم العرض أو أثناء النقاش من 

املشاركني.
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األنشطة التدريبية
للوحدة الرابعة
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أنشطة الوحدة الرابعة الجلسة )1(
واجبات الشرطة وصالحياتها في مجال السالمة المجتمعية

المواضيع:
العالقة بني مهام وواجبات الشرطة والسالمة املجتمعية.  
قانون هيئة الشرطة وأمهيته.  
)اإلداري    الضبط  جماالت  يف  الشرطة  أجهزة  وواجبات  مهام 

والقضائي واالجتماعي(.
مهامها    تنفيذ  إطار  يف  للشرطة  املمنوحة  اإلدارية  الصالحيات 

وحدودها.
القيود القانونية اليت حتد من صالحيات رجال الشرطة.  

المواد المطلوبة:
شرحية عرض باور بوينت رقم )1( تعريف قانون هيئة الشرطة وأمهيته.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )2( مهام وواجبات أجهزة الشرطة يف جماالت الضبط.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )3( الصالحيات اإلدارية املمنوحة للشرطة يف إطار تنفيذ مهامها وحدودها.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )4( القيود القانونية اليت حتد من صالحيات رجال الشرطة.  

الهـــدف:

رفع قدرات مهارات رجال الشرطة على التمييز احلقيقي والفعلي بني واجبات الشرطة وصالحياهتا، مبهنية واحترافية، 
وفق منهجية علمية دقيقة، لتحقيق متطلبات العمل، وحتقيق النجاح يف الوظيفة.

المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني اآليت:
بيان العالقة بني مهام وواجبات الشرطة والسالمة املجتمعية.  
تعريف قانون هيئة الشرطة وأمهيته.  
إبراز مهام وواجبات أجهزة الشرطة يف جماالت الضبط )اإلداري والقضائي واالجتماعي(.  
توضيح الصالحيات اإلدارية املمنوحة للشرطة يف إطار تنفيذ مهامها وحدودها.  
بيان القيود القانونية اليت حتد من صالحيات رجال الشرطة.  

75 دقيقة
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األنشطة:

نشاط رقم )1(: عصف ذهني + عرض متدرب + تقييم جماعي:
)العالقة بين مهام وواجبات الشرطة والسالمة المجتمعية(:

قسم املشاركني إىل جمموعات، ونظم جلسة عصف ذهين، واطرح عليهم التساؤالت اآلتية:  
ما هي توقعاهتم من اجللسة التدريبية؟- 
والسالمة -  الشرطة  وواجبات  مهام  بني  نظرهم  وجهة  من  العالقة  هي  ما 

املجتمعية؟
اطلب من رئيس كل جمموعة الوقوف أمام املشاركني وعرض ما توصلت إليه املجموعة.  
اطلب من املشاركني من املجموعات األخرى تقييم النتائج اليت توصلت إليها جمموعة العرض.  

نشاط رقم )2(: )عرض مدرب + مناقشة جماعية + تسجيل 
مالحظات(:

)تعريف قانون هيئة الشرطة وأهميته(:
اعرض للمشاركني املقصود بقانون هيئة الشرطة وأمهيته.  
افتح باب النقاش حول ما عرضته عليهم، ودون مالحظاهتم.  
اطلب من كل مشارك كتابة أمهية واحدة يف ورقة وتسليمها، وناقش ذلك معهم.  

15 دقيقة 

أهداف  للمشاركني  اعرض  النشاط،  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
الشرطة  وواجبات  مهام  بني  والعالقة  التدريبية،  اجللسة  وخمرجات 
وتصويب  املتدربني  توقعات  مع  ذلك  ربط  مع  املجتمعية،  والسالمة 

األخطاء والنتائج اليت وردت يف جلسة العصف الذهين.

15 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من التمرين واملناقشة وتسجيل املالحظات، 
بّين هلم أهم املالحظات اليت دونتها، وأهم النقاط اليت كتبوها، للخروج 

بتوصيات بشأهنا هناية اجللسة.
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نشاط رقم )3(: )تمثيل أدوار + عرض متدرب + تغذية راجعة(:
مهام وواجبات أجهزة الشرطة في مجاالت الضبط )اإلداري 

والقضائي واالجتماعي(:

الضبط  يف  الشرطة  دور  األوىل متثل  املجموعة  ثالث جمموعات:  إىل  املشاركني  قسم 
دور  متثل  وجمموعة  القضائي،  الضبط  يف جمال  الشرطة  دور  متثل  وجمموعة  اإلداري، 

الشرطة يف جمال الضبط االجتماعي، واطلب منهم ما يلي:
حتديد مهام كل جمال من جماالت الضبط.  
من املخول بتنفيذه وآلية تنفيذه.  
اطلب من رئيس كل جمموعة الوقوف أمام املشاركني وعرض ما توصلت إليه املجموعة.  
اطلب من املشاركني بالفريق اآلخر تقييم أداء الفريق الذي قام بالعرض مع التصويب يف حالة اخلطأ.  

نشاط رقم )4(: مباريات إدارية + عرض متدرب + مناقشة 
جماعية:

)الصالحيات اإلدارية الممنوحة للشرطة في إطار تنفيذ 
مهامها وحدودها  والقيود الواردة عليها(

قسم املشاركني إىل فريقني؛ أحدمها يقوم بذكر صالحيات الشرطة وكيفية تنفيذها،   
والفريق الثاين يقوم بذكر القيود الوارد على تلك صالحيات )15 دقيقة(.  
وّجه كل فريق بالقيام بتقييم عمل الفريق اآلخر )5 دقائق(.  
ناقش مع املشاركني النتائج اليت توصلوا إليها، ونتائج تقييم كل فريق.  

25 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من التمرين، اعرض للمشاركني مهام هيئة 
الشرطة حسبما وردت يف القوانني النافذة، وقارهنا معهم مبا ورد منهم 
أثناء التمرين، مع تصويب األخطاء اليت فيها أثناء التمرين أو التقييم 

من املشاركني.

20 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من النشاط، اعرض للمشاركني الصالحيات 
اإلدارية اليت أوردها قانون هيئة الشرطة، والقيود الواردة عليها، واربط 

ذلك مبا ورد من املشاركني أثناء التمرين.
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أنشطة الوحدة الرابعة الجلسة )2(
آليات تقلي البالغات والشكاوى

المواضيع:
العالقة بني تلقي البالغات والشكاوى والسالمة املجتمعية.  
مفهوم البالغ والشكوى والتمييز بينهما.  
آليات وإجراءات تلقي البالغات والشكاوى.  
كيفية انقضاء احلق يف الشكوى وسقوطها.  

المواد المطلوبة:
شرحية عرض باور بوينت رقم )1( أهداف اجللسة التدريبية وربطها بتوقعات املشاركني.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )2( مفهوم البالغ والشكوى والتمييز بينهما.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )3( آليات وإجراءات تلقي البالغات والشكاوى.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )4( كيفية انقضاء احلق يف الشكوى وسقوطها.  

الهـــدف:

تعريف املشاركني باألمهية القانونية واألمنية للبالغات والشكاوى، واآلليات واإلجراءات اليت وضعها املشرع لتلقيها والتأكد 
من صحتها، ومعرفة دور الشكاوى والبالغات يف مجع االستدالالت اليت يقوم هبا مأمورو الضبط القضائي لكشف غموض 

اجلرائم وكشف مرتكبيها.

المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني اآليت:
معرفة العالقة بني تلقي البالغات والشكاوى والسالمة املجتمعية.  
بيان مفهوم البالغ والشكوى والتمييز بينهما.  
حتديد آليات وإجراءات تلقي البالغات والشكاوى.  
شرح كيفية انقضاء احلق يف الشكوى وسقوطها.  

75 دقيقة
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األنشطة:

نشاط رقم )1(: نشاط فردي + نقاش جماعي:
)التعرف على توقعات المشاركين من الجلسة التدريبية(:

وزع على املشاركني أوراًقا ملونة، واطلب من كل مشارك اآليت:  
توقعاته من اجللسة التدريبية.- 
بيان العالقة بني تلقي البالغات والشكاوى والسالمة املجتمعية.- 

اطلب بشكل عشوائي ثالثة من املشاركني للوقوف أمام بقية املشاركني وعرض ما كتبوه.  
اطلب من بقية املشاركني التعقيب على املشاركني الذين قاموا بالعرض.  

نشاط رقم )2(: )عرض مدرب + مناقشة جماعية + تسجيل 
مالحظات(:

)بيان مفهوم البالغ والشكوى والتمييز بينهما(:
اعرض للمشاركني مفهوم البالغ، والفرق بينه وبني الشكوى.  
اطلب من املشاركني ذكر فروق أخرى بني البالغ والشكوى من الناحية العملية.  
دوّن اإلجابات واملالحظات اليت وردت من املشاركني.  

15 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من كتابة كل التوقعات، اعرض للمشاركني 
اليت  بالتوقعات  ربطها  مع  معهم،  وناقشها  التدريبية،  اجللسة  عناصر 

وردت منهم، وتصويب إجاباهتم.

15 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من هذا النشاط، ناقش معهم اإلجابات اليت 
توصلوا إليها، وبني هلم الصواب واخلطأ يف تلك اإلجابات.
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نشاط رقم )3(: )حالة دراسية + عرض متدرب(:
)آليات وإجراءات تلقي البالغات والشكاوى(:

يف متام الساعة التاسعة صباح السبت املوافق 25/1/2020، وصل إىل مركز شرطة املجمع  
األخ حممد إبراهيم علي، رجل أعمال، وأبلغ عن سرقة مزنله الكائن شارع اخلرطوم.

واملسروقات عبارة عن مبلغ مليون ريال وجموهرات.
اطرح على املشاركني األسئلة اآلتية:  

ما هي اآللية املناسبة لقيد البالغ؟- 
كيف يتم التعامل مع البالغ فور وصوله وقيده يف مركز الشرطة من واقع اخلربة العملية؟- 

اطلب من 5-3 من املشاركني الوقوف أمام املشاركني، وذكر خرباهتم يف قيد البالغ والشكوى وإجراءات التصرف فيها.  

نشاط رقم )4(: عصف ذهني + عرض متدرب + تغذية راجعة:
)كيفية انقضاء الحق في الشكوى وسقوطها(:

قسم املشاركني إىل جمموعات، ونظم جلسة عصف ذهين.  
اطرح هلم األسئلة اآلتية:  

كيف ينقضي احلق يف الشكوى قانوًنا؟- 
ما هي أسباب سقوط الشكوى قانوًنا؟- 

اطلب من رؤساء املجموعات الوقوف أمام املشاركني وذكر ما توصلت إليه كل جمموعة.  
اطلب من بقية ملشاركني تقييم إجابات من قاموا بالعرض، وتصويب األخطاء.  

25 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من هذا النشاط، اعرض للمشاركني آليات 
إجابات  مع  بعرضه  قمت  ما  واربط  والشكوى،  البالغ  قيد  وإجراءات 

املشاركني أثناء النشاط، وتصويب إجاباهتم.

20 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من هذا النشاط، اعرض للمشاركني كيف 
ينقضي احلق يف الشكوى، وكيف تسقط، وقارن ذلك مع ما توصلت إليه 

املجموعات، وصّوب أخطاءهم.
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أنشطة الوحدة الرابعة الجلسة )3(
وسائل حماية الشهود والمجني عليهم

المواضيع:
العالقة بني محاية الشهود والسالمة املجتمعية.  
املقصود بالشهادة والشاهد وموضوع الشهادة.  
الشروط املتطلبة يف الشاهد من النصوص التشريعية.  
وسائل محاية الشهود.  

المواد المطلوبة:
شرحية عرض باور بوينت رقم )1( أهداف اجللسة التدريبية وربطها بتوقعات املشاركني.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )2( املقصود بالشهادة والشاهد وموضوع الشهادة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )3( الشروط املتطلبة يف الشاهد من النصوص التشريعية.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )4( وسائل محاية الشهود.  

الهـــدف:

تعريف املشاركني باملفاهيم اخلاصة بالشهادة وشروطها وأمهيتها، ووسائل محاية الشهود.

المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني اآليت:
معرفة العالقة بني محاية الشهود والسالمة املجتمعية.  
بيان املقصود بالشهادة والشاهد وموضوع الشهادة.  
معرفة الشروط املتطلبة يف الشاهد من النصوص التشريعية.  
وسائل محاية الشهود.  

70 دقيقة
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األنشطة:

نشاط رقم )1(: عصف ذهني + عرض متدرب:
)التعرف على توقعات المشاركين من الجلسة التدريبية(:

قسم املشاركني إىل جمموعات ونظم جلسة عصف ذهين.  
اطرح على املجموعات التساؤالت اآلتية:  

ما هي توقعاهتم من اجللسة التدريبية؟- 
ما هي العالقة بني محاية الشهود واملجين عليهم والسالمة املجتمعية؟- 

اطلب من رئيس كل جمموعة الوقوف أمام املشاركني وعرض ما توصلت إليه جمموعته.  
اطلب من بقية املشاركني من املجموعات األخرى تقييم النتائج اليت توصلت إليها كل جمموعة بالعرض.  
ناقش مع املشاركني النتائج اليت توصلوا إليها، مع تصويب اخلطأ منها.  

 نشاط رقم )2(: عرض مدرب + مناقشة جماعية + تدوين 
مالحظات:

)المقصود بالشهادة والشاهد وموضوع الشهادة 
وشروطها(:

اعرض للمشاركني املقصود بالشهادة والشاهد وموضوع الشهادة.  
اطرح للمشاركني التساؤالت اآلتية:  

ما هي الشروط اليت جيب توافرها يف الشاهد من واقع خربهتم القانونية؟- 
ما مدى انطباق الشروط على الشهود يف الواقع العملي؟- 

اترك الفرصة للمشاركني للتعبري عن آرائهم عن واقع الشهادة.  

20 دقيقة 

عناصر  للمشاركني  بّين  النشاط،  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
املشاركون  إليها  توصل  اليت  بالنتائج  مقارنتها  مع  التدريبية،  اجللسة 

أثناء التمرين.

20 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من النشاط، دّون أهم املالحظات والنتائج 
اليت توصل إليها املشاركون، وابدأ بتفنيدها وتعديل اإلجابات اخلاطئة 

منها أو الناقصة.
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نشاط رقم )3(: سيناريو + تمثيل أدوار + عرض متدرب:
)وسائل حماية الشهود(:

طلبت املحكمة الغربية املواطن إبراهيم حممد على لإلداء بشهادته أمام املحكمة يف واقعة 
سرقة باإلكراه وقتل املجىن عليه سعد صاحل قاسم، 24 سنة، يف شارع تونس، يوم الثالثاء 
7/9/2019، من قبل عصابة يتزعمها املدعو خالد حيىي حممود، 30 سنة. وعند وصول 

طلب احلضور إىل الشاهد رفض استالم طلب احلضور، كما أفاد أنه لن يصل إىل املحكمة. أصدرت املحكمة بعد ذلك أمر 
قبض على الشاهد، ومت إحضاره إىل املحكمة، وعند سؤال القاضي للشاهد عن سبب رفضه املثول أمام املحكمة، أفاد أنه تعرض 
للتهديد بقتله واختطاف ولده الوحيد من قبل العصابة، وأنه لن يشهد يف القضية حىت لو ترتب على ذلك حبسه، فأخربه 
القاضي ووعده أنه سيحميه ولن ميسه أي سوء هو وأفراد أسرته، وأنه ستتم مالحقة أفراد العصابة والقبض عليهم وإيداعهم 

السجن، فاطمأن الشاهد، وبدأ اإلدالء بشهادته.

قسم املشاركني إىل جمموعتني: األوىل متثل الشرطة، والثانية متثل املحكمة.  
اطرح على املشاركني األسئلة اآلتية:  

ما هو دور املحكمة حلماية الشاهد من هتديدات العصابة؟- 
ما هو دور الشرطة يف محاية الشاهد من العصابة؟- 

اطلب من رئيس جمموعة الوقوف أمام اجلميع، وذكر الدور الذي توصلت إليه املجموعة حلماية الشاهد.  
اطلب من املجموعة األخرى التعقيب على إجابة املجموعة اليت قامت بالعرض، مع ذكر املربرات يف حالة خمالفة رأي   

جمموعة العرض، ودون مالحظاتك عليهم.

30 دقيقة 

وسائل  للمشاركني  اعرض  النشاط،  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
محاية الشهود حسبما وردت يف التشريعات النافذة، وقارهنا مبا ورد من 

املجموعتني، وبني هلم الصواب واخلطأ يف إجاباهتم.
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أنشطة الوحدة الرابعة الجلسة )4(
ضوابط استخدام رجال الشرطة للقوة

المواضيع:
العالقة بني ضوابط استخدام رجال الشرطة للقوة والسالمة املجتمعية.  
املقصود بالقوة وقوات الشرطة ومبادئ استخدام القوة.  
معرفة سلطات الشرطة يف استعمال القوة.  
الضوابط القانونية اليت ينبغي على رجل الشرطة التقيد هبا عند استعمال القوة.  

المواد المطلوبة:
شرحية عرض باور بوينت رقم )1( أهداف اجللسة التدريبية وربطها بتوقعات املشاركني.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )2( املقصود بالقوة وقوات الشرطة ومبادئ استخدام القوة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )3( سلطات الشرطة يف استعمال القوة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )4( الضوابط القانونية اليت ينبغي على رجل الشرطة التقيد هبا عند استعمال القوة.  

الهـــدف:

تعريف املشاركني مباهية القوة وأنواعها وشروطها، واحلاالت اليت خّول فيها القانون لرجل الشرطة استخدام القوة ملباشرة 
سلطاته يف جمال الضبطية اإلدارية والضبطية القضائية.

المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني اآليت:
بيان العالقة بني ضوابط استخدام رجال الشرطة للقوة والسالمة املجتمعية.  
توضيح املقصود بالقوة وقوات الشرطة ومبادئ استخدام القوة.  
معرفة سلطات الشرطة يف استعمال القوة.  
الضوابط القانونية اليت ينبغي على رجل الشرطة التقيد هبا عند استعمال القوة.  

80 دقيقة
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األنشطة:

نشاط رقم )1(: نشاط فردي + نقاش جماعي:
)التعرف على توقعات المشاركين من الجلسة التدريبية(:

وزع على كل مشارك ورًقا ملوًنا، واطلب منهم كتابة توقعاهتم بشكل فردي من اجللسة.  
ناقش املشاركني حول ما هي العالقة بني ضوابط استخدام الشرطة للقوة والسالمة   

املجتمعية؟
اطلب من عدد من املشاركني الوقوف أمام بقية املشاركني، وذكر ما توصل إليه كل منهم من نتائج.  
قم بتصويب إجابات املشاركني.  

نشاط رقم )2(: )عرض مدرب + مناقشة جماعية + تسجيل 
مالحظات(:

)المقصود بالقوة وقوات الشرطة ومبادئ استخدام القوة(
اعرض للمشاركني تعريف القوة وقوات الشرطة، ومبادئ استخدام القوة.  
اطلب من املشاركني مالحظاهتم حول التعريفات أو املبادئ.  
ناقش اآلراء اليت توصل إليها املشاركون، واعمل على تصويب ما ورد من أخطاء فيها.  

10 دقيقة 

أهداف  للمشاركني  اعرض  النشاط،  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
اجللسة التدريبية وخمرجاهتا، والعالقة بني ضوابط استخدام الشرطة 

للقوة والسالمة املجتمعية، مع ربط ذلك مع ما رود منهم.

15 دقيقة 

عزيزي املدرب:بعد االنتهاء من العرض والنقاش مع املشاركني، دّون أهم 
املالحظات اليت وردت منهم.
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نشاط رقم )3(: تمثيل أدوار + عرض متدرب + مناقشة جماعية:
)سلطات الشرطة في استعمال القوة(:

قسم املشاركني إىل جمموعتني: إحدامها متثل ضبًطا إدارًيا، واألخرى ضبًطا قضائًيا.  
الضبط    حاالت  يف  سيباشروهنا  اليت  اإلجراءات  تدوين  األوىل  املجموعة  من  اطلب 

اإلداري، واملجموعة الثانية تدوين اإلجراءات اليت سيباشروهنا يف حاالت الضبط 
القضائي، من خالل خرباهتم.

اطلب من رئيس كل جمموعة الوقوف أمام املشاركني وعرض نتائج عمل املجموعة.  
ناقش مع بقية املشاركني إجابات الفريق الثاين، وقم بتصويب ما ورد من أخطاء يف النتائج.  

نشاط رقم )4(: حاالت دراسية + نقاش جماعي:
)ضوابط استخدام الشرطة للقوة(:

اللص ضحيته    وهدد  باإلكراه،  املارة  أحد  يسرق  رجاًل  الدوريات  أحد ضباط  شاهد 
بسالح ناري، وسرق حافظة نقوده وحقيبته، وأثناء فرار اللص صاح الضابط فيه 
وأمره بأن يتوقف عن اجلري، ولكن اللص واصل اجلري، فأخرج ضابط الشرطة 

سالحه وأطلق عليه النار، وأصيب اللص جبروح قاتلة.
شاهد أحد ضباط الدورية شخصني حيطمان واجهة متجر للمجوهرات، ويسرقان كمية من املجوهرات من واجهة   

املتجر، ومل يبُد أن أحًدا منهما كان حيمل معه سالًحا. وأثناء فرارمها من موقع احلادث، صاح الضابط فيهما 
وأمرمها بالتوقف، وتوقف أحد اللصني، وواصل اآلخر الفرار، فأخرج ضابط الشرطة مسدسه، وبعد أن صاح مرة 

أخرى يف اللص اهلارب ليتوقف، أطلق النار عليه وأرداه قتياًل، وألقى القبض على شريكه الذي توقف عن الفرار.
اطرح على املشاركني السؤال اآليت: ما هو رأيك يف استخدام القوة القاتلة يف كل حالة؟  
استمع إىل إجابات املشاركني وناقشهم فيها، وصوب األخطاء اليت وردت يف إجاباهتم.  

25 دقيقة 

للمشاركني سلطات  النشاط، اعرض  االنتهاء من  بعد  املدرب:   عزيزي 
إليه كل جمموعة، وما  واربط ذلك مبا توصلت  استعمال،  الشرطة يف 

دار يف النقاش.

30 دقيقة 

للمشاركني ضوابط  اعرض  النشاط،  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
املشاركني،  إجابات  ورد يف  ما  ذلك مع  وقارن  للقوة،  الشرطة  استخدام 

ودون مالحظاهتم.
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أنشطة الوحدة الرابعة الجلسة )5(
توصيف وظائف الشرطة ودورها في تعزيز 

السالمة المجتمعية

المواضيع:
دور التوصيف الوظيفي يف حتقيق السالمة املجتمعية.  
تعريف التوصيف الوظيفي وبيان أهدافه.  
السالمة    تعزيز  يف  الشرطة  لوظائف  الوظيفي  التوصيف  أمهية 

املجتمعية وعناصره.
خطوات إعداد التوصيف الوظيفي، مع إعداد بطاقة الوصف الوظيفي.  

المواد المطلوبة:
شرحية عرض باور بوينت رقم )1( أهداف اجللسة التدريبية وربطها بتوقعات املشاركني.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )2( تعريف التوصيف الوظيفي وأهدافه.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )3( أمهية التوصيف الوظيفي وعناصره.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )4( خطوات إعداد التوصيف الوظيفي.  

الهـــدف:

تعريف املشاركني بأساسيات وخطوات إعداد التوصيف الوظيفي، وإعداد بطاقة الوصف الوظيفي.

المخرجات المتوقعة:
يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني اآليت:  
معرفة دور التوصيف الوظيفي يف حتقيق السالمة املجتمعية.  
تعريف التوصيف الوظيفي وبيان أهدافه.  
معرفة أمهية التوصيف الوظيفي لوظائف الشرطة يف تعزيز السالمة املجتمعية وعناصره.  
شرح خطوات إعداد التوصيف الوظيفي، مع إعداد بطاقة الوصف الوظيفي.  

75 دقيقة

األنشطة:

نشاط رقم )1(: عصف ذهني + مناقشة جماعية:
)التعرف على توقعات المشاركين من الجلسة التدريبية(:

املشاركني إىل جمموعتني، كل جمموعة من 5 مشاركني، ونظم جلسة عصف    قسم 
ذهين.

اطرح على املشاركني األسئلة اآلتية:  
ما هي توقعاهتم من اجللسة التدريبية؟- 
ما هي العالقة بني التوصيف الوظيفي لوظائف الشرطة وبني حتقيق السالمة املجتمعية؟- 

ناقش معهم التوقعات اليت وصلوا إليها، وصوّب إجاباهتم.  

نشاط رقم )2(: عرض مدرب + نقاش جماعي:
)تعريف التوصيف الوظيفي وأهدافه(

اعرض للمشاركني مفهوم التوصيف الوظيفي واألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها يف   
جمال السالمة املجتمعية.

اطلب من كل مشارك كتابة هدف واحد من وجهة نظره على ورق مقوى.  
ناقش األفكار اليت توصل إليها املشاركون، وقم بتصويبها.  

10 دقائق 

أهداف  للمشاركني  اعرض  النشاط،  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
الوظيفي  التوصيف  عالقة  هلم  وبني  وخمرجاهتا،  التدريبية  اجللسة 
توقعات  مع  ذلك  ربط  مع  املجتمعية،  بالسالمة  الشرطة  لوظائف 

املشاركني.

15 دقيقة 

دّون  املشاركني،  مع  والنقاش  العرض  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
أهم املالحظات،وأهم األهداف اليت وردت من املشاركني، لتكون من ضمن 

خمرجات الورشة.
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األنشطة:

نشاط رقم )1(: عصف ذهني + مناقشة جماعية:
)التعرف على توقعات المشاركين من الجلسة التدريبية(:

املشاركني إىل جمموعتني، كل جمموعة من 5 مشاركني، ونظم جلسة عصف    قسم 
ذهين.

اطرح على املشاركني األسئلة اآلتية:  
ما هي توقعاهتم من اجللسة التدريبية؟- 
ما هي العالقة بني التوصيف الوظيفي لوظائف الشرطة وبني حتقيق السالمة املجتمعية؟- 

ناقش معهم التوقعات اليت وصلوا إليها، وصوّب إجاباهتم.  

نشاط رقم )2(: عرض مدرب + نقاش جماعي:
)تعريف التوصيف الوظيفي وأهدافه(

اعرض للمشاركني مفهوم التوصيف الوظيفي واألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها يف   
جمال السالمة املجتمعية.

اطلب من كل مشارك كتابة هدف واحد من وجهة نظره على ورق مقوى.  
ناقش األفكار اليت توصل إليها املشاركون، وقم بتصويبها.  

10 دقائق 

أهداف  للمشاركني  اعرض  النشاط،  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
الوظيفي  التوصيف  عالقة  هلم  وبني  وخمرجاهتا،  التدريبية  اجللسة 
توقعات  مع  ذلك  ربط  مع  املجتمعية،  بالسالمة  الشرطة  لوظائف 

املشاركني.

15 دقيقة 

دّون  املشاركني،  مع  والنقاش  العرض  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
أهم املالحظات،وأهم األهداف اليت وردت من املشاركني، لتكون من ضمن 

خمرجات الورشة.
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نشاط رقم )3(: مجموعات عمل + عرض متدرب:
)أهمية التوصيف الوظيفي لوظائف الشرطة في تعزيز 

السالمة المجتمعية وعناصره(
قسم املشاركني إىل جمموعات، واطلب منهم آراءهم حول أمهية التوصيف الوظيفي  
 لوظائف الشرطة يف تعزيز السالمة املجتمعية وعناصره.  
اطلب من رئيس كل جمموعة الوقوف أمام املشاركني وعرض نتائج عمل املجموعة.  
اطلب من املجموعات األخرى مناقشة النتائج اليت توصلت إليها جمموعة العرض، وتصويب األخطاء.  

نشاط رقم )4(: )عرض مدرب + ورشة عمل + تغذية راجعة(:
)خطوات التوصيف الوظيفي + إعداد بطاقة الوصف 

الوظيفي(:
اعرض للمشاركني خطوات إعداد بطاقة التوصيف الوظيفي.  
قسم املشاركني إىل جمموعات، ووزع لكل جمموعة منوذج بطاقة الوصف الوظيفي.  
اطلب من كل جمموعة تعبئة بطاقة الوصف الوظيفي بشكل مجاعي.  
بعد االنتهاء من إعداد بطاقة الوصف الوظيفي، وزع على املجموعات مناذج من بطاقات وصف وظيفي مت إعدادها مسبًقا   

ملقارنتها مبا أعده املشاركون، واطلب منهم تقييم أنفسهم بكل مصداقية.
اطلب من رئيس كل جمموعة الوقوف أمام مجيع املشاركني، وعرض ما توصلت إليه املجموعة، واألخطاء اليت وقعوا   

فيها.

20 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من النشاط، بّين للمشاركني أمهية التوصيف 
الوظيفي لوظائف الشرطة ودورها يف حتقيق السالمة املجتمعية، وكذا 
إليه كل  واربط ذلك مبا توصلت  فيه،  تتوافر  أن  اليت جيب  العناصر 

جمموعة.

30 دقيقة 

أداء  تقييم  على  احرص  النشاط،،  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
املجموعات يف إعداد بطاقة الوصف الوظيفي، ُمحدًدا اخلطوات الناجحة 

اليت قاموا هبا، واإلخفاقات يف أدائها، وتصويبها.
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األنشطة التدريبية
للوحدة الخامسة
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أنشطة الوحدة الخامسة الجلسة )1(
مهارات االتصال الفعال

المواضيع:
تعريف االتصال.  
أمهية التواصل بالنسبة لرجال الشرطة واللجان املجتمعية.  
العناصر األساسية لالتصال.  
أهداف االتصال.  
أنواع واجتاهات االتصال.  
اجلوانب األساسية املؤثرة على عملية االتصال.  
أسباب فشل االتصال.  
مهارات التواصل األساسية لضباط الشرطة.  

المواد المطلوبة:
عرض باور بوينت )1-1( تعريف االتصال.  
عرض باور بوينت )1–2( أمهية التواصل بالنسبة لرجال الشرطة واللجان املجتمعية.  
عرض باور بوينت )3-1( العناصر األساسية لالتصال.  
عرض باور بوينت )4-1( أهداف االتصال.  
عرض باور بوينت )5-1( أنواع واجتاهات االتصال.  
عرض باور بوينت )6-1( اجلوانب األساسية املؤثرة على عملية االتصال.  
عرض باور بوينت )7-1( أسباب فشل االتصال.  
عرض باور بوينت )8-1( مهارات التواصل األساسية لضباط الشرطة.  

الهـــدف:

الفعال ومعرفة أسباب فشل االتصاالت وعوائقها، وكذلك متكني  واملعارف اخلاصة باالتصال  باملهارات  املشاركني  تزويد 
املشاركني من إدارة االجتماعات بكفاءة عالية وكتابة التقارير الفنية واملحاضر القانونية، مبا يساعدهم على النجاح يف عملهم 

املهين والشخصي.
المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني اآليت:
معرفة االتصال الفعال وسبل جناحه.  
أمهية االتصال بالنسبة للممارسات العملية اليومية يف مهامهم.  
جتنب أسباب فشل االتصاالت بشكل عام ويف عملهم بشكل خاص.  
اجلوانب األساسية يف التواصل الشرطي باملجتمع أو بعمل اللجان املشترك.  
اكتساب املشاركني مهارات عملية يف كيفية االتصال الفعال ومهاراته.  

150 دقيقة
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األنشطة:
نشاط رقم )1(: ورشة عمل )مجموعات – فردي(:

)تعريف االتصال الفعال(:
يتم توزيع املشاركني ملجموعات عمل من 5 مشاركني لكل جمموعة.  
يطلب من كل مشارك رمسة تعرب عن مفهومه الشخصي عن التواصل.  
يعرض املشاركون رسومهم على بعض يف املجموعات يف ما بينها كل جمموعة منفردة.  
يتم اختيار 3 رسومات من كل جمموعة لعرضها على اجلميع.  
تعلق الرسومات على جدار القاعة التدريبية جلميع املشاركني.  

نشاط رقم )2(: )عمل مجموعات(:
)أهمية االتصال الفعال(:

يتم توزيع املشاركني ملجموعات عمل من 5 مشاركني لكل جمموعة.  

يتم وضع جدول من قبل املدرب على الورق القالب أو تتم طباعته على النحو التايل  

من    أو ختسر  ستربح  ماذا  لبيان  مع جمموعتك  تعاون  التايل:  اجلدول  من خالل  املجموعات  بتوجيه  املدرب  يقوم 
التواصل اجليد أو التواصل السيئ؟

يتم وضع جدول آخر بورق قالب لتفريغ اجلداول من قبل املشاركني وتعدد النقاط.  
يكلف مساعد املدرب أو أحد املشاركني بكتابة النقاط غري املكررة يف اجلدول اخلاص باملدرب.  
تتم قراءة ما مت جتميعه من قبل املجموعات، ويعلق اجلدول النهائي يف قاعة التدريب.  

25 دقيقة 

25 دقيقة 

ماذا ستخسر من سوء التواصل؟   ماذا ستربح من حسن التواصل؟  

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من النشاط:
قم بعرض األمهية على الباور بوينت ومطابقة ما كتبه املشاركون   

مع ما هو موجود.
عقب واثِن على أكثر املجموعات اليت كانت أكثر عدًدا يف اجلدول؟  
حاول جتميع أكثر نقاط ممكنة من قبل املشاركني يف اجلداول   

بورشة العمل.

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من النشاط:
الرسومات    شرح  توصيل  وكيفية  املشاركني  أداء  على  ركز 

للمشاركني.
الصورة،    مفهوم  توصيل  يف  األبرز  املشارك  طريقة  على  عقب 

واربطه باالتصال الفعال.
اعرض التعريف من الباور بوينت، وقارنه ما جاء من املشاركني.  
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نشاط رقم )3(: )تمثيل أدوار + مشهد تمثيلي(:
)العناصر األساسية لالتصال(:

يتم توزيع املشاركني ملجموعات عمل من 5 مشاركني لكل جمموعة.  
يتم اختيار مشاركني اثنني من كل جمموعة.  
يطلب من املشاركني إجراء مشهد متثيلي حواري بينهما.  
يترك للمجموعات اختيار األشخاص املشاركني.  
تقوم كل جمموعة مبتابعة املشاركني اخلاصني هبا.  
تناقش املجموعة مدى فهمهم للحوار من قبل املشاركني.  
يقوم مشارك ثالث من املجموعة بذكر النتيجة من احلوار القائم بني االثنني يف كل جمموعة.  
تقوم كل جمموعة بكتابة ما اتضح هلا من عناصر من خالل املشهد التمثيلي.  
تكتب يف ورقة وتعلق يف مقدمة القاعة التدريبية.  
يستعرض املدرب العناصر األساسية لالتصال الفعال، ويقارن مع ما جاء من املشاركني.  
يقوم بتكرمي املجموعة اليت استطاعت ذكر العناصر كاملة.  
يكرم املدرب مجيع املشاركني يف املشاهد التمثيلية أو يكرم جمموعاهتم بدرجات حتفيزية.  

نشاط رقم )4(: )عمل مجموعات أوراق عمل(:
)اتجاهات وأهداف االتصال(:

يتم توزيع املشاركني ملجموعات عمل من 5 مشاركني لكل جمموعة.  
يوزع املدرب أوراق عمل معدة مسبًقا من املذكرات اإلدارية الداخلية واخلارجية داخل   

املنشآت. وتأخذ كل جمموعة مذكرة من املذكرات وتقوم بتحليلها.
يوضع جدول يف ورق قالب كمحددات للنشاط من )نوع االتصال – اجتاهه – هدفه – املرسل – املستقبل – اخل(.  
يقوم املدرب جبمع أوراق العمل مرة ثانية.  
يقوم كل فرد من كل جمموعة بعرض نتائج املجموعة للجميع.  
يقوم املدرب بالتعليق على العمل املقدم من املشاركني والتصويب.  

30 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من التمرين:
قم باستنباط العناصر األساسية لالتصال الفعال، مث قم بتوضيح الفرق 
بني االتصال العادي واالتصال الفعال، واليت تتوفر فيه مجيع العناصر، 
االتصال  عملية  من  املرجوة  النتيجة  وهي  الراجعة،  التغذية  والسيما 

إمجااًل.

25 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من التمرين: يفضل أن تقوم بتوزيع األوراق 
واجتاهات  أشكال  أو  االتصال  بأهداف  اخلاص  املحتوى  يف  البدء  قبل 

االتصال.
التفصيلية  الشرائح  باستعراض  قم  العمل  ورشة  من  االنتهاء  بعد 

للمحتوى ومقارنتها مبا قدمه املشاركون.
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نشاط رقم )5(: )عمل مجموعات – مشهد تمثيلي(:
)الجوانب األساسية المؤثرة على عملية االتصال وأسباب 

فشل االتصال(:
يتم توزيع املشاركني ملجموعات عمل من 5 مشاركني لكل جمموعة.  
يكلف املدرب املجموعات بنشاط ومهي يشغلهم عن االستماع له أو متحدث آخر هلم.  
خيتار املدرب عشوائًيا أحد املشاركني باحلديث للمشاركني يف حالة انشغاهلم بالنشاط   

الذي اختاره املدرب ملدة ال تقل عن دقيقتني، وتعليمات مسبقة من املدرب للمشارك.
يقوم املدرب باملرور بني املجموعات إلشغاهلم بشكل أكرب وتقدمي توجيهات من قبله أيًضا.  
يوقف املدرب اجلميع بعد ذلك عن الكالم واحلركة.  
يقوم بتوزيع عناصر االتصال للمجموعات كل جمموعة تأخذ عنصًرا معيًنا.  
يوجه املجموعات بكتابة معوقات أو العوامل املؤثرة لكل عنصر يف املشهد الذي مت مسبًقا.  
تكلف كل جمموعة شخصًا بقراءة العوامل املؤثرة للعنصر أمام املشاركني.  

نشاط رقم )6(: )عمل مجموعات - فردي(:
)مهارات التواصل األساسية لالتصال الفعال(:

يتم توزيع املشاركني ملجموعات عمل: 7-5 مشاركني لكل جمموعة.  
خيتار املدرب أيًضا جلنة حتكيم من قبل املجموعات؛ مشارًكا من كل جمموعة.  
يتم تكليف املجموعات باختيار عبارات معينة وتوصيلها عرب لغة اجلسد دون كالم.  
يتم استنباط الكالم من املجموعات املشاركة األخرى.  
يكلف املدرب مشارًكا آخر من كل جمموعة خيتارونه من قبلهم ليتحدث عن مواضيع يتم وضعها مسبًقا بأوراق يتم   

اختيارها بالقرعة عن طريق الصوت فقط دون لغة اجلسد.
يتابع املدرب أداء املشاركني مع جلنة مشكلة من كل جمموعة لتقييم أداء التواصل الفعال.  
يتم تقييم األداء عرب اللجنة لكل مشارك حتت معايري )وضوح الصوت – لغة اجلسد – نربة الصوت – وغريها(.  

20 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من النشاط: قسم املجموعات بعدد العناصر 
األساسية لالتصال )5 جمموعات(.

قم بتجهيز وكتابة العناصر بورقة مستقله ليقوم املشاركون باختيار كل 
عنصر عن طريق القرعة ملجموعاهتم.

25 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من النشاط:
قم بتجهيز عناوين عن السالمة املجتمعية أو الشركاء ودورهم   

ليكون احلديث عنهم من قبل املشاركني يف فقرة الصوت دون 
لغة اجلسد.

يف فقرة لغة اجلسد يفضل توزيع أمثال شعبية ختدم السالمة   
املجتمعية ليتم متثيلها بدون كالم.

باللجان    ذلك  وربط  التحكيم  جلنة  يف  املشاركني  دور  تفعيل 
كل  بأن  الربنامج  هناية  بعد  تشكيلها  سيتم  اليت  املجتمعية 

شخص يف املجتمع جيب أن يكون له دور مهما كان بسيًطا.
يفضل تكرمي الفريق الفائز للمجموعات.  



مشروع تعزيز السالمة 
المجتمعية في اليمن

 74

أنشطة الوحدة الخامسة الجلسة )2(
إدارة االجتماعات واللقاءات

المواضيع:
تعريف االجتماع.  
عناصر االجتماع الفعال.  
أنواع االجتماعات.  
مراحل االجتماع.  
تقييم االجتماع.  
أسباب جناح االجتماعات.  

المواد المطلوبة:
عرض باور بوينت )1-1( تعريف االجتماع.  
عرض باور بوينت )1–2( عناصر االجتماع الفعال.  
عرض باور بوينت )3-1( أنواع االجتماعات.  
عرض باور بوينت )4-1( مراحل االجتماع.  
عرض باور بوينت )5-1( تقييم االجتماع.  
عرض باور بوينت )6-1( أسباب جناح االجتماعات.  

الهـــدف:

متكني املشاركني مهارًيا، من إقامة االجتماعات، وكيفية عمل املحاضر والتقارير اخلاصة هبا، ليتيسر هلم العمل هبا وفق 
رؤية علمية، ومهارة عالية، يف جمال عملهم املهين، أو الشخصي مستقباًل.

المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني التعرف على اآليت:
االجتماعات وأنواعها وأمهيتها.  
أنواع االجتماعات وأقسامها.  
أسباب جناح أو فشل االجتماعات وجتنبها.  

يكتسب املشاركون مهارات عملية يف:
كيفية عقد االجتماعات بنجاح.  
عمل حماضر االجتماعات.  
عمل تقارير لالجتماعات.  

105 دقيقة
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األنشطة:

نشاط رقم )1(: ورقة عمل - )مجموعات -عصف ذهني(:
)االجتماعات – عناصرها – أنواعها(:

يتم توزيع املشاركني إىل جمموعات عمل من 5 مشارك لكل جمموعة.  
اللقاءات    تنظيم  أمهية  وعن  املجتمعية،  السالمة  جلان  عن  بالتحدث  املدرب  يبدأ 

واالجتماعات ألفرادها، مث يشرح املدرب أن هذه اللجان سوف يتكون أعضاؤها من خمتلف الفئات من: )الشرطة - 
السلطات املحلية - قطاع املال واألعمال - املؤسسات التعليمية - الشخصيات البارزة يف املجتمع - اإلعالم - منظمات 

املجتمع املدين... وغريها(.
هذا مع العلم أنه سوف يكون حضور للمرأة يف خمتلف الفئات املوجودة هبذه اللجان.  
مث يبادر املدرب بتوضيح أمهية اختيار رئيس مناسب لترؤس هذه االجتماعات، ملا لذلك من أمهية يف جناح االجتماع.   

بعدها يسأل املدرب املشاركني هذه األسئلة التالية:
كيف سيتم اختيار رئيس لالجتماع من بني خمتلف هذه الفئات؟ هل هناك فئة مؤهلة لترؤس االجتماع - 

أكثر من غريها؟ أم أن كل الفئات مؤهلة لترؤس االجتماع ويتم اختيار أكثر األشخاص كفاءة يف إدارة االجتماعات؟
أو هل يتم اختيار رئيس االجتماع بناء على انتخابات داخلية بني أعضاء هذه اللجنة أنفسهم؟- 
أو هل يتم اختيار رئيس االجتماع بناء على توصيات من خارج اللجنة )من السلطات املحلية مثاًل(؟- 

يترك املدرب للمجموعات اإلجابة على هذه التساؤالت ملدة 20 دقيقة.  
يقوم بعد ذلك باستعراض مشاركات املجموعات للجميع.  
يعقب على عمل املجموعات بعد ذلك، ويقوم بعملية التصويب وإعطاء املالحظات.  

40 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من النشاط:
وتوزيعها    مستقلة  بورقة  أعاله  األسئلة  كتابة  تتم  أن  يفضل 

للمجموعات.
أو تتم كتابتها على ورق قالب قبل النشاط ليتم الرجوع إليها.  
وحضور    اللجان  تشكيل  يف  املرأة  دور  على  تركز  أن  جيب 

اجتماعاهتا.
يقدم هذا النشاط قبل البدء يف حماور الربنامج ملعرفة قياس   

األداء املعريف واملهاري للمشاركني، وجذب انتباههم لألنشطة 
التالية.

املبادرة    لتفعيل  للمشاركني  حتفيزية  جوائز  توزيع  يفضل 
وحتفيزها للمشاركني.
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نشاط رقم )2(: )عمل مجموعات: ]دراسة حاالت – نماذج 
تطبيقية[(:

توزيع املشاركني إىل جمموعات عمل حسب ختصص املشاركني أو جهات العمل.  
مثل )جمموعة    شركائها  بأحد  أو  املجتمعية  السالمة  بلجان  املجموعات  تسمية  تتم 

اإلعالميني - جمموعة اخلطباء - جمموعة رجال الشرطة - أو جلنة احلي(.
توزع للمجموعات مشاكل متواجدة أو خدمات غري متواجدة لكل جمموعة.  
تقوم كل جمموعة بدراسة املشكلة عرب اجتماع ملدة 20 دقيقة، وإبداء احللول هلا وكتابتها مبحضر االجتماع. اإلشراف   

من قبل املدرب على عمل املجموعات أثناء االجتماع، وتقدمي اإلرشادات، خصوًصا يف كتابة املحضر.
يتم عمل جدول توضيحي باحللول وأدوار أفراد اللجان املجتمعية.  
تقوم كل جمموعة باستعراض عملها أمام اجلميع وإبداء املالحظات عليها.  
يقوم املدرب بالتعقيب على عمل املجموعات والتصويب.  

65 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من النشاط:
مل    ولو  وجدوا  إن  التخصصات  حسب  املشاركني  توزيع  يفضل 

يكتمل العدد 5 للمجموعات.
إذا وجدت شحة يف ختصصات املشاركني، يفضل توزيع أدوار جلان   

السالمة املجتمعية على األفراد يف كل جمموعة، فمثاًل واحد 
ميثل دور اإلعالم، وآخر عاقل حي، وآخر خطيب، وآخر حماٍم، 

ويركز على دور املرأة يف املجموعات.
كل    يف  أمهيتها  وتوضيح  جمموعة،  كل  يف  املرأة  توزيع  يفضل 

جلنة مشكلة.
يف توزيع املشاكل للمجموعات يرجع إىل التطبيقات يف اليمن يف   

الوحدة األوىل للدليل واالختيار منها. أو يتم اختيار مشاكل 
مقترحة من قبل املشاركني لكل جمموعة.

بل    اإلشراف فقط،  يقتصر على  النشاط ال  املدرب يف هذا  دور 
املشاركة مع املجموعات يف تقدمي اإلرشادات هلا خالل النشاط.

من    االنتهاء  بعد  االجتماعات  تقييم  جزئية  يكون  أن  يفضل 
استعراضها أمام املشاركني.

كجزء    لتقدميها  الربنامج  لسكرتارية  وحتفظ  املخرجات  توثق 
إعادة كتابتها  التخرج اجلماعية للمشاركني بعد  من مشاريع 

بالكمبيوتر.
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أنشطة الوحدة الخامسة الجلسة )3(
كتابة التقارير والمحاضر القانونية

المواضيع:
تعريف املحاضر القانونية.  
كاتب املحضر، وأهم صفاته.  
مهارات كاتب املحضر.  
أنواع املحاضر.  
خطوات وإجراءات تدوين املحاضر.  
األخطاء الشائعة عند كتابة املحاضر.  
تعريف التقارير اإلدارية والفنية.  
أنواع التقارير.  
اهليكل العام للتقرير.  

المواد المطلوبة:
عرض باور بوينت )1-1( تعريف املحاضر القانونية.  
عرض باور بوينت )1–2( كاتب املحضر، وأهم صفاته.  
عرض باور بوينت )3-1( مهارات كاتب املحضر.  
عرض باور بوينت )4-1( أنواع املحاضر.  
عرض باور بوينت )5-1( خطوات وإجراءات تدوين املحاضر.  
عرض باور بوينت )6-1( األخطاء الشائعة عند كتابة املحاضر.  
عرض باور بوينت )7-1( تعريف التقارير اإلدارية والفنية.  
عرض باور بوينت )8-1( أنواع التقارير.  
عرض باور بوينت )9-1( اهليكل العام للتقرير.  

الهـــدف:
تزويد املشاركني معرفًيا ومهارًيا عن املحاضر القانونية وآلية عملها، والتقارير اإلدارية اليت حيتاجوهنا يف جمال عملهم، 

وفهم أنواعها، وتوظيف هذه املهارات يف عمل اللجان املجتمعية بعد تشكيلها.
المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني التعرف على اآليت:
املحاضر القانونية.  
املهارات املطلوبة يف كاتب املحضر وصفاته.  
أنواع املحاضر.  
كيفية التعامل مع األخطاء الشائعة فيها.  
التقارير اإلدارية والفنية.  
أشكال التقارير وأنواعها.  

يكتسب املشاركني مهارات عملية يف:
كيفية كتابة حماضر صحيحة دون أخطاء.  
كتابة التقارير بأنواعها وأشكاهلا.  

120 دقيقة
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األنشطة:

نشاط رقم )1(: )دراسة حالة: ]مجموعات – فردي[(:
)المحاضر القانونية(:

يقوم املدرب بعرض هذه القصة على املشاركني على شرائح “البوربوينت” أو بطباعتها   
على أوراق وتوزيعها عليهم:

القصة:

“هي وزوجها وأطفاهلا اضطرهتم ظروف احلرب يف اليمن للزنوح إىل مدينة أخرى.. ظروف احلرب والزنوح أصابت زوجها 
حبالة نفسية جعلت منه شخًصا آخر ال تعرفه، فقد أصبح عصبًيا لدرجة خميفة، ورغم أهنا كانت تتعرض للضرب املتواصل 

منه، فإنه مل يكن لديها أهل أو مكان آخر تذهب إليه.
يف اخلارج كان الظالم حالًكا، وزوجها كان من املفروض أنه قد رجع إىل البيت قبل ساعتني من اآلن.

هو استلم املساعدة املالية يف هذا اليوم صباًحا، وهي سألته بأن يعود للبيت بعد استالمه الفلوس. هم حمتاجون لشراء 
العمر( كان حيتاج  الكبري )الذي يبلغ تسع سنوات من  املدارس كانت على األبواب، وابنهم  الطعام ألطفاهلم، والدراسة يف 
ألحذية وزي مدرسي جديد... متعجبة أين هو زوجها. هي عرفت أنه من املحتمل أنه قد يكون توقف يف سوق القات لشراء 
القات. هو سوف يقوم بإنفاق املساعدة املالية على شراء القات له وألصدقائه، ومل يكن يف يدها أي شيء تستطيع أن تفعله. 

فقد قام سابًقا بإنفاق الكثري من املال الذي كانت تكسبه من خالل عملها كخادمة يف بيوت اآلخرين، وذلك يف شراء القات.
يف املساء عاد زوجها متأخًرا بعد انتهائه من تناول القات، وكان يبدو عليه الضيق الشديد، وعندما سألته زوجته عن فلوس 
السكوت، وذهبت إىل قسم  املرة قررت عدم  الفور بضرهبا... لكن هذه  املالية لشراء احتياجات األطفال، قام على  املساعدة 

الشرطة الذي جبانبها، إذ أخربوها أهنم ال يستطيعون أن يعملوا هلا أي شيء، وطلبوا منها العودة إىل البيت”. أ. هـ
بعد قراءهتا يقوم املدرب مبناقشة األسئلة التالية مع املشاركني بشكل عام:

كرجل شرطة:
كيف كنت سوف تتصرف مع نفس هذه احلالة؟  

كفرد من أفراد جلنة السالمة املجتمعية: وجلأت إليك هذه املرأة فــ:
ماذا تستطيع أن تفعل هلا؟  

40 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من التمرين:
ابدأ يف عرض    القانونية،  للمحاضر  األولية  املحاور  بعد عرض 

القصة.
االنقسام    املشاركني  من  اطلب  القصة،  هذه  على  وبناء  أيًضا، 

العنف  حادث  تدوين  منهم  واطلب  صغرية،  جمموعات  إىل 
املحضر،  بكتابة  املتعلقة  اإلرشادات  باستخدام  فيه  والتحقيق 
واليت مت تناوهلا أعاله يف بداية اجللسة. أو وضعه يف نشاط 

آخر ملحق بعد هذا النشاط.
عند االنتهاء من التدوين، اطلب من كل مشارك مترير وتبادل   

ورقته ومنوذج املحضر اخلاص به مع الشخص املجاور الذي 
جيلس جبانبه، واطلب منهم أن يناقش كل واحد عمل اآلخر، 

مع تزويد بعضهم البعض مبالحظات بناءة.
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نشاط رقم )2(: عرض مدرب – عصف ذهني: )فردي – 
مجموعات(:

)تعريف التقارير(:
يقوم املدرب بتوزيع املشاركني ملجموعات صغرية مكونة من 5 مشاركني بكل جمموعة.  
يطلب من كل جمموعة تعريف التقارير من وجهة نظرهم.  
يعرض اإلجابات على السبورة من قبل املشاركني.  
تتم مقارنة ما كتبه املشاركون مبا يقدمه املدرب.  
التعقيب على عمل املجموعات.  

نشاط رقم )3(: ورشة عمل )مجموعات – فردي(:
)أنواع التقارير(:

يقوم املدرب بتوزيع املشاركني ملجموعات صغرية مكونة من 5 مشاركني لكل جمموعة.  
واحدة حبسب    ورقة  من  تكون  أن  يفضل  للمجموعات،  تقارير  بتوزيع  املدرب  يقوم 

أنواعها.
يطلب من املشاركني توضيح الفروق بني التقارير اليت مت توزيعها.  
يقوم املدرب بعد ذلك باستعراض األنواع من خالل الباور بوينت.  
يطلب من املشاركني بعد ذلك كتابة كل نوع للتقارير اليت مت توزيعها برأس كل ورقة.  
يقوم املدرب بقراءة عمل املجموعات والتصويب عليها.  

20 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من النشاط:
بني    تقريب  وعمل  املشاركني  تعاريف  على  النشاط  هذا  ركز يف 

التعاريف.
أقرب    أو  املعلومة  توصيل  يف  األبرز  املشارك  طريقة  على  عقب 

تعريف.
اعرض التعريف من الباور بوينت، وقارنه ما جاء من املشاركني.  

30 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من النشاط:
ركز يف هذا النشاط على أداء املشاركني وتقريب ما متت كتابته من   

قبلهم على األنواع الرئيسة للتقارير.
عقب على املجموعة األقرب واألبرز والقريبة من النتيجة.  
اعرض األنواع من الباور بوينت، وقارهنا مع ما جاء من املشاركني.  
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نشاط رقم )4(: ورشة عمل: )مجموعات(:
)هيكل التقارير(:

يقوم املدرب بتوزيع املشاركني ملجموعات صغرية مكونة من 5 مشاركني لكل جمموعة.  
يتم توزيع عدة أنشطة باإلمكان إشراك جلان السالمة املجتمعية فيها مع أجهزة إنفاذ   

القانون.
يتم عمل تقارير حول النشاط من قبل كل جمموعة.  
يتم استعراض األنشطة حبسب اهليكل املقترح للنشاط من قبل املدرب.  
يتم التصويب والتعقيب على عمل املجموعات من قبل املدرب.  

30 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من النشاط:
يتم اختيار األنشطة بدقة، ومبا يتوافق مع ختصصات املشاركني.  
يفضل التركيز على األنشطة العامة، واليت يشترك فيها شركاء   

السالمة املجتمعية.
بإمكان التقارير أن تكون كدراسة جدوى للنشاط أو املشكلة اليت   

تشترك فيها اللجان املجتمعية حللها أو القيام به مستقباًل.
يفضل أن تترك للمشاركني حرية اختيار األنشطة اليت تتم كتابة   

التقارير عنها.
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األنشطة التدريبية
للوحدة السادسة
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أنشطة الوحدة السادسة الجلسة )1(
مهارات فض المنازعات

المواضيع:
مترين مشس الزناع.  
مفهوم الزناع وأنواعه وأسبابه.  
الزناع البناء والزناع اهلدام.  
مراحل الزناع ومىت يتم التعامل معها.  
أهم الطرق اليت تساعد يف حل الزناعات.  
حتليل الزناع وأدواته.  
الوسائل البديلة حلل الزناع.  

المواد المطلوبة:
شرحية عرض باور بوينت رقم )1( أهداف اجللسة التدريبية وربطها بتوقعات املشاركني.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )2( مترين مشس الزناع.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )3( مفهوم الزناع وأنواعه وأسبابه.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )4( الزناع البناء والزناع اهلدام.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )5( أهم الطرق اليت تساعد يف حل الزناعات.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )6( حتليل الزناع وأدواته.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )7( الوسائل البديلة حلل الزناع.  

الهـــدف:

تعزيز معارف املشاركني مبفهوم الزناع، وأنواعه، وأمهيتها، وأسبابه، وأهم الطرق اليت تساعد يف حل الزناعات، وأدوات 
حتليلها، وأهم الوسائل البديلة حللها.

المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني التعرف على اآليت:
مترين مشس الزناع.  
مفهوم الزناع وأسبابه.  
املقارنة بني الزناع البناء والزناع اهلدام، ومعرفة مىت يكون الزناع إجيابًيا ومىت يكون سلبًيا.  
أهم الطرق اليت تساعد يف حل الزناعات.  
حتليل الزناع واألدوات املستخدمة يف ذلك.  
الوسائل البديلة حلل الزناع.  

135 دقيقة
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األنشطة:

نشاط رقم )1(: )عصف ذهني(:
)التعرف على توقعات المشاركين من الجلسة التدريبية(:

يطلب من املشاركني طرح توقعاهتم من اجللسة التدريبية.  
يطلب من أحد املشاركني كتابة التوقعات من الدورة التدريبية على ورق قالب.  
تعليق الورق القالب املكتوب فيها توقعات املتدربني يف املكان املخصص لذلك.  
ربط توقعات املتدربني بأهداف اجللسة التدريبية.  
استعراض عناصر اجللسة التدريبية.  

نشاط رقم )2(: )عمل مجموعات(:
)تمرين شمس النزاع(

يقسم املشاركون إىل جمموعات تتكون كل جمموعة من 5 مشاركني.  
يطلب من كل جمموعة رسم شكل مشس الزناع حبسب ما مت تناوله يف بداية اجللسة.  
يطلب من كل جمموعة كتابة الكلمات األكثر شيوًعا يف السياق املحلي كمرادف لكلمة   

نزاع.
يتم استعراض الكلمات املسجلة من قبل مقرر كل جمموعة.  

25 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من كتابة كل التوقعات، يتم تعليقها يف مكان 
بارز، ومن مث مقارنتها باملخرجات املعدة مسبًقا يف الدليل النظري.

25 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من استعراض الكلمات، يتم إجراء مناقشة 
حوهلا بني املجموعات، واستخالص أكثر املصطلحات املتداولة يف املنطقة، 

ووضع قائمة هبا لالستفادة منها يف عمل جلنة السالمة املجتمعية.
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نشاط رقم )3(: )عمل فـردي(:
)تعريف النزاع(:

يطلب من كل مشارك وضع تعريف خمتصر للزناع.  
العرض بالباور بوينت عن تعريف الزناع الذي تضمنه الدليل.  
يطلب من كل مشارك املقارنة بني التعريف الذي وضعه والتعريف يف شرحية العرض   

اليت ستعرض الحًقا.
استعراض هذه الوسائل من قبل مقرر الفريق.  

نشاط رقم )4(: )عمل مجموعات(
)النزاع البناء والنزاع الهدام(:

يقسم املشاركون إىل جمموعات تتكون كل جمموعة من 5 مشاركني.  
يطلب من كل جمموعة استحضار موقف أو نزاع مر به أحد أعضاء املجموعة.  
يطلب من كل جمموعة مناقشة اجلوانب البناءة واهلدامة يف هذا الزناع.  
تتم كتابة أهم النقاط اليت توصلت إليها املجموعة من قبل املقرر.  
يعرض على املشاركني أوجه الزناع البناء والزناع اهلدام اليت تضمنها الدليل.  
يطلب من أعضاء املجموعات إبداء مالحظاهتم عليها ومقارنتها مبا متت كتابته من كل جمموعة.  

20 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من مقارنة التعاريف اليت أوردها املشاركون، 
يتم إجراء نقاش خمتصر حول مضمون التعاريف.

20 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من جلسة النقاش اجلماعي، يتم اخلروج 
السالمة  قضايا  على  وانعكاساهتا  اهلدام  والزناع  البناء  الزناع  بأوجه 

املجتمعية.
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نشاط رقم )5(: )عمل مجموعات(
)تحليل النزاعات باستخدام أداة شجرة النزاع(:

يقسم املشاركون إىل جمموعات تتكون كل جمموعة من 5 مشاركني.  
يطلب من كل جمموعة حتديد نزاع ميكن أن يكون للجنة السالمة املجتمعية دور يف   

تسويته.
يطلب من كل جمموعة حتليل هذا الزناع باستخدام أداة شجرة الزناع، وتدوين ذلك يف ورق قالب.  
يتم استعراض حتليل الزناع الذي مت حتديده من كل جمموعة، ومناقشته وإثراؤه من مجيع املشاركني.  

نشاط رقم )6(: )عصف ذهني(:
)الوسائل البديلة لحل النزاع(:

يطلب من كل جمموعة تدوين عدد من الوسائل البديلة حلل الزناعات يف مناطقهم.  

30 دقيقة 

أفضل  انتقاء  يتم  اجلماعي،  النقاش  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
مناذج التحليل لقضايا الزناع املقدمة من املجموعات، واالستفادة منها يف 

الدليل ويف جلسات تدريبية الحقة.

15 دقيقة 

بتعليق  قم  الذهين،  العصف  جلسة  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
هذه الوسائل على ورق فليب شارت، واجعل الفريق يعتمدها من ضمن 

الوسائل حللول قضايا السالمة املجتمعية.
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أنشطة الوحدة السادسة الجلسة )2(

الوساطة

المواضيع:
تعريف الوساطة وأنواعها.  
أهداف الوساطة.  
األدوار اليت ميكن للوسيط القيام هبا.  
أسس الوساطة.  
مراحل الوساطة.  
الفرق بني الوساطة والتقاضي.  

المواد المطلوبة:
شرحية عرض باور بوينت رقم )1( أهداف اجللسة التدريبية وربطها بتوقعات املشاركني.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )2( تعريف الوساطة وأنواعها.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )3( أهداف الوساطة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )4( األدوار اليت ميكن للوسيط القيام هبا.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )5( أسس الوساطة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )6( مراحل الوساطة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )7( الفرق بني الوساطة والتقاضي.  

الهـــدف:

تعزيز معارف املشاركني بتحليل قضية املناصرة من حيث حتديد مراحل التخطيط هلا، وبيان أوجه التعاون بني أجهزة 
القضاء والنيابة والشرطة وبني السلطات املحلية يف تعزيز السالمة املجتمعية.

المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني التعرف على اآليت:
الوساطة وأنواعها وأهدافها.  
األدوار اليت ميكن للوسيط القيام هبا.  
أسس الوساطة.  
مراحل الوساطة.  
الفرق بني الوساطة والتقاضي.  

90 دقيقة
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األنشطة:

نشاط رقم )1(: )عصف ذهني(:
)التعرف على توقعات المشاركين من الجلسة التدريبية(:

يطلب من املشاركني طرح توقعاهتم من اجللسة التدريبية.  
يطلب من أحد املشاركني كتابة التوقعات من الدورة التدريبية على ورق قالب.  
تعليق الورق القالب املكتوب فيه توقعات املتدربني يف املكان املخصص لذلك.  
ربط توقعات املتدربني بأهداف اجللسة التدريبية.  
استعراض عناصر اجللسة التدريبية.  

نشاط رقم )2(: )عمل مجموعات(:
)تعريف الوساطة(

يقسم املشاركون إىل جمموعات تتكون كل جمموعة من 5 مشاركني.  
يطلب من كل جمموعة وضع تعريف للوساطة.  
يتم استعراض التعاريف املقدمة من قبل مقرر كل جمموعة.  
املناسب    التعريف  حول  مناقشة  إجراء  يتم  التعاريف،  استعراض  من  االنتهاء  بعد 

للوساطة.

15 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من كتابة كل التوقعات، يتم تعليقها يف مكان 
بارز، ومن مث مقارنتها باملخرجات املعدة مسبًقا يف الدليل النظري.

15 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من اختيار التعريف املناسب للوساطة، تتم 
مقارنته مع التعريف املوجود يف الدليل، وشرح مضمونه وعناصره.
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نشاط رقم )3(: )تمثيل أدوار(:
)األدوار التي يمكن للوسيط القيام بها + مراحل الوساطة(:

بالسالمة    يتعلق  نزاع معني  بإعداد سيناريو ملضمون  قبل عقد اجللسة  املدرب  يقوم 
املجتمعية تعاين من تكراره املناطق اليت جاء منها املشاركون، وُيضمن السيناريو 
تصرفات وإجراءات الوسطاء يف جلنة السالمة املجتمعية، ومراحل عملية الوساطة 

حبسب ما تضمنه الدليل، وكذا تصرفات والتزامات أطراف الزناع.
يتم اختيار من ثالثة إىل مخسة من املشاركني يف اجللسة.  
يشرح ملن مت اختيارهم أن بعضهم سيمثل دور أعضاء جلنة الوساطة يف جلنة السالمة املجتمعية لتسوية نزاع بني   

شخصني، وبعضهم سيمثل دور أطراف الزناع حبسب الدور املحدد يف السيناريو، مع التأكيد عليهم بااللتزام باألدوار 
والزمن املحدد لكل منهم.

يتم تقسيم األدوار بني املشاركني، وتسليم كل مشارك األوراق اليت تتعلق بدوره، والتعليمات اليت جيب  التقيد هبا   
لضمان القيام بالنشاط بشكل حيقق اهلدف التدرييب.

يتاح وقت كاٍف لكل مشارك يف النشاط ملراجعة واستيعاب الدور الذي سينفذه.  
تتم هتيئة املكان لتقدمي املشهد املطلوب لتمثيل األدوار.  
ُيطلب من بقية املشاركني أن يكونوا مراقبني ويسجلوا أهم ما سيدور يف املشهد التمثيلي، وأن يستنبطوا من خالل   

املشاهد األدوار اليت يقوم هبا الوسطاء يف عملية الوساطة، واألساليب واملراحل اليت متر هبا عملية الوساطة.

نشاط رقم )4(: )عصف ذهني(:
)الفرق بين الوساطة والتقاضي(:

ُيطلب من كل جمموعة تدوين عدد من أوجه الفرق بني الوساطة والتقاضي.  
استعراض أوجه الفرق اليت خلصت إليها املجموعة من قبل أحد املشاركني.  

40 دقيقة 

عزيزي املدرب:بعد االنتهاء من املشهد التمثيلي ألداء األدوار، تتم إتاحة 
النقاش من قبل املشاركني، واستخالص األدوار اليت يقوم هبا الوسطاء، 
الوساطة، ومن مث شرح مضموهنا حبسب ما هو موجود يف  ومراحل 
املشاركني واالستفادة من جتارهبم  باالعتبار خربات  الدليل، مع األخذ 

العملية.

20 دقيقة 

الوساطة  الفرق بني  أوجه  استعراض  االنتهاء من  بعد  املدرب:  عزيزي 
يف  املوجودة  األوجه  استعراض  يتم  املشاركون،  أوردها  اليت  والتقاضي، 
الدليل، ومقارنتها مع الوسائل اليت أوردها املشاركون، مع ذكر خصوصية 

كل وسيلة حبسب البيئة املوجودة يف كل من املدن واألرياف.
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أنشطة الوحدة السادسة الجلسة )3(
مهارات حل المشكالت

المواضيع:
مفهوم املشكلة.  
كيف تدرك أنك أمام مشكلة.  
أنواع املشكالت.  
مفهوم حل املشكالت واألساليب املتبعة للتعامل معها.  
أهم استراتيجيات حتليل املشكالت.  
معىن القرار وأمهيته وأنواعه.  
كيف تتخذ القرارات.  

المواد المطلوبة:
شرحية عرض باور بوينت رقم )1( أهداف اجللسة التدريبية وربطها بتوقعات املشاركني.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )2( مفهوم املشكلة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )3( املظاهر املختلفة للمشكلة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )4( أنواع املشكالت.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )6( أهم استراتيجيات حتليل املشكالت.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )7( معىن القرار وأمهيته.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )8( أنواع القرارات.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )9( كيف تتخذ القرارات.  

الهـــدف:

تعزيز معارف املشاركني مبفهوم املشكلة وأبرز مظاهرها، وأنواع املشكالت وأسباب وقوعها، والطرق املختلفة الختاذ القرار، 
وحتليل املشكالت ومراحل حلها، وطرق اختاذ القرار بشأهنا، وأسباب الفشل يف حل املشكالت.

المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني التعرف على اآليت:
مفهوم املشكلة وأهم مظاهرها.  
املقارنة بني أنواع املشكالت.  
أهم استراتيجيات حتليل املشكالت.  
معىن القرار وأمهيته وأنواعه.  
كيف تتخذ القرارات.  

100 دقيقة
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األنشطة:

نشاط رقم )1(: )عصف ذهني(:
)التعرف على توقعات المشاركين من الجلسة التدريبية(:

يطلب من املشاركني طرح توقعاهتم من اجللسة التدريبية.  
يطلب من أحد املشاركني كتابة التوقعات من الدورة التدريبية على ورق فليب شارت   

)ورق قالب(.
تعليق الورق القالب املكتوب فيه توقعات املتدربني يف املكان املخصص لذلك.  
ربط توقعات املتدربني بأهداف اجللسة التدريبية.  
استعراض عناصر اجللسة التدريبية.  

نشاط رقم )2(: )عمل مجموعات(:
)تعريف المشكلة وأهم مظاهرها(:

يقسم املشاركون إىل جمموعات تتكون كل جمموعة من 5 مشاركني.  
يطلب من كل جمموعة وضع تعريف موجز عن مفهوم املشكلة وأهم مظاهرها.  
يتم استعراض التعريفات واملظاهر املقدمة من قبل مقرر كل جمموعة.  

نشاط رقم )3(: )نقاش جماعي(:
)أنواع المشكالت(:

يتم طلب إجراء نقاش مجاعي بني كل أعضاء املجموعات حول أنواع املشكالت.  
يتم استعراض األفكار املقدمة من قبل مقرر كل جمموعة.  

15 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من كتابة كل التوقعات يتم تعليقها يف مكان 
بارز، ومن مث مقارنتها باملخرجات املعدة مسبقًا يف الدليل النظري.

25 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من استعراض تعاريف املشكلة ومظاهرها، 
يتم استخالص عناصر تعريف املشكلة ومظاهرها، ومقارنتها بالتعريف 

واملظاهر املوجودة يف الدليل، مع شرح مضموهنا وعناصرها.

20 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من النقاش اجلماعي حول أنواع املشكالت، 
من  وميكن  الدليل،  يف  املوجودة  املشكالت  أنواع  وشرح  استعراض  يتم 
املتعلقة بالسالمة املجتمعية  خالل هذا النشاط حتديد أنواع املشكالت 

اليت تعاين منها املناطق اليت جاء منها املشاركون.
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نشاط رقم )4(: )عمل مجموعات + عصف ذهني(:
)تحليل مشكلة باستخدام استراتيجية شجرة المشكالت(:

يتم شرح استراتيجية حتليل املشكلة باستخدام شجرة احلل من قبل املدرب.  
بعد االنتهاء من شرح االستراتيجية، يتم تقسيم الورقة اليت تتضمن منوذج شجرة   

املشكالت الذي مت إعداده من قبل املدرب، وتوزيعه على املجموعات.
يطلب من كل جمموعة اختيار إحدى املشكالت اليت تتعلق بالسالمة املجتمعية، وميكن مساعدة املدرب هلم يف تقدمي   

مقترح ببعض موضوعات املشكالت.
يطلب من كل جمموعة إجراء عصف ذهين لتحليل املشكلة وتدوين ما مت اخللوص إليه يف الفراغات املحددة يف النموذج   

الذي مت توزيعه، ومن مث رمسه وكتابته على ورقة فليب شارت )ورق قالب(.
يطلب املدرب من كل مقرر جمموعة تثبيت الورقة القالب يف املكان املحدد، وشرح خالصة التحليل الذي انتهت إليه   

املجموعة، وتقدميها حبسب ترتيب املجموعات اليت وضعها املدرب.

نشاط رقم )5(: )عمل مجموعات + نقاش جماعي(:
)كيف تتخذ القرارات(:

يقسم املشاركون إىل جمموعات تتكون كل جمموعة من 5 مشاركني.  
ُيطلب من كل جمموعة حتديد مراحل اختاذ القرار اليت يعرفوهنا.  
استعراض ومناقشة ما دونه املشاركون من مراحل.  
يتم استعراض حتليل الزناع الذي مت حتديده من كل جمموعة، ومناقشته وإثراؤه من مجيع املشاركني.  

20 دقيقة 

عزيزي املدرب:  بعد االنتهاء من شرح كل جمموعة لتحليلها للمشكلة 
أفكارهم  من  واالستفادة  للمشاركني،  النقاش  باب  افتح  اختارهتا،  اليت 
وأطروحاهتم يف إثراء التحليالت اليت قدمت، مع إتاحة الفرصة لتعقيب 
كل جمموعة على ما مت طرحه، واطلب من كل جمموعة االستفادة من 
األفكار واملالحظات املقدمة يف إثراء وتعديل منوذج التحليل املقدم من 

قبلها، وإعادة تسليم النموذج بعد تعديله للمدرب.

20 دقيقة 

مراحل  املجموعات حول  بني  النقاش  االنتهاء من  بعد  املدرب:  عزيزي 
اختاذ القرار، يتم استعراض وشرح سريع ملراحل اختاذ القرار املوجودة 

يف الدليل.
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أنشطة الوحدة السادسة الجلسة )4(
مهارات العمل بروح الفريق

المواضيع:
مفهوم فريق العمل.  
فوائد فرق العمل.  
قواعد العمل يف فريق متجانس.  
دور القيادة يف بناء وجناح فريق العمل.  

المواد المطلوبة:
شرحية عرض باور بوينت رقم )1( أهداف اجللسة التدريبية وربطها بتوقعات املشاركني.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )2( مفهوم فريق العمل.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )3( فوائد فرق العمل.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )4( قواعد العمل يف فريق متجانس.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )5( دور قائد الفريق يف بناء وجناح فريق العمل.  

الهـــدف:

تعزيز معارف املشاركني مبفهوم فرق العمل وأنواعها ومقومات بنائها، وعمليات ومراحل بناء وتكوين فرق العمل، وأساليب 
التحول إىل ثقافة الفريق، ودور القيادة يف بناء وجناح فريق العمل.

المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني معرفة اآليت:
مفهوم فريق العمل.  
فوائد فرق العمل.  
قواعد العمل يف فريق متجانس.  
دور القائد يف بناء وجناح فريق العمل.  

70 دقيقة

األنشطة:

نشاط رقم )1(: )عصف ذهني(:
)التعرف على توقعات المشاركين من الجلسة التدريبية(:

يطلب من املشاركني طرح توقعاهتم من اجللسة التدريبية.  
يطلب من أحد املشاركني كتابة التوقعات من الدورة التدريبية على ورق قالب.  
تعليق الورق القالب املكتوب فيه توقعات املتدربني يف املكان املخصص لذلك.  
ربط توقعات املتدربني بأهداف اجللسة التدريبية.  
استعراض عناصر اجللسة التدريبية.  

نشاط رقم )2(: )عمل جماعي + نقاش جماعي(:
)تعريف فريق العمل وفوائده(

يتم طلب إجراء نقاش مجاعي بني كل أعضاء املجموعات لوضع تعريف موجز عن   
فريق العمل وفوائده.

يتم استعراض التعاريف املقدمة من قبل مقرر كل جمموعة.  

10 دقائق 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من كتابة كل التوقعات، يتم تعليقها يف مكان 
بارز، ومن مث مقارنتها باملخرجات املعدة مسبًقا يف الدليل النظري.

25 دقيقة 

حول  املطروحة  األفكار  استعراض  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
تعاريف فريق العمل وفوائده، يتم عرض التعريف والفوائد املوجودة يف 

الدليل النظري، مع شرح مضموهنا وعناصرها.
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األنشطة:

نشاط رقم )1(: )عصف ذهني(:
)التعرف على توقعات المشاركين من الجلسة التدريبية(:

يطلب من املشاركني طرح توقعاهتم من اجللسة التدريبية.  
يطلب من أحد املشاركني كتابة التوقعات من الدورة التدريبية على ورق قالب.  
تعليق الورق القالب املكتوب فيه توقعات املتدربني يف املكان املخصص لذلك.  
ربط توقعات املتدربني بأهداف اجللسة التدريبية.  
استعراض عناصر اجللسة التدريبية.  

نشاط رقم )2(: )عمل جماعي + نقاش جماعي(:
)تعريف فريق العمل وفوائده(

يتم طلب إجراء نقاش مجاعي بني كل أعضاء املجموعات لوضع تعريف موجز عن   
فريق العمل وفوائده.

يتم استعراض التعاريف املقدمة من قبل مقرر كل جمموعة.  

10 دقائق 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من كتابة كل التوقعات، يتم تعليقها يف مكان 
بارز، ومن مث مقارنتها باملخرجات املعدة مسبًقا يف الدليل النظري.

25 دقيقة 

حول  املطروحة  األفكار  استعراض  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
تعاريف فريق العمل وفوائده، يتم عرض التعريف والفوائد املوجودة يف 

الدليل النظري، مع شرح مضموهنا وعناصرها.
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نشاط رقم )3(: )عصف ذهني + عمل مجموعات(:
)قواعد العمل في فريق متجانس(:

يقسم املشاركون إىل جمموعات تتكون كل جمموعة من 5 مشاركني.  
يطلب من كل جمموعة تسجيل قواعد العمل اليت يرون أهنا ضرورية لفريق عمل   

متجانس وناجح على ورق فليب شارت )ورق قالب(.
يطلب من كل مقرر جمموعة تثبيت الورقة القالب يف املكان املحدد من قبل املدرب، وشرح القواعد اليت خلصت إليها   

كل جمموعة حبسب ترتيب املجموعات اليت وضعها املدرب.
يطلب من بقية املشاركني يف املجموعات تقييم ما مت طرحه، وإثراؤه بعد ذلك مبالحظاهتم.  

نشاط رقم )4(: )عمل جماعي(:
)دور القيادة في بناء ونجاح فريق العمل(:

ُيطلب من كل جمموعة تدوين أفكارها عن دور القيادة يف بناء وجناح فريق العمل.  
ومناقشة    العمل  فريق  وجناح  بناء  يف  القيادة  دور  حول  املسجلة  األفكار  استعراض 

مضموهنا.

10 دقيقة 

يتم  ملالحظاهتم،  املشاركني  تقدمي  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
استعراض وشرح أهم قواعد العمل يف فريق متجانس املوجودة يف الدليل، 

واالستفادة مما طرحه املشاركون يف املجموعات يف إثرائها.

20 دقيقة 

عزيزي املدرب:  بعد االنتهاء من استعراض األفكار حول دور القيادة يف 
بناء وجناح فريق العمل، تتم مقارنتها مع أهم أدوار القيادة املوجودة يف 

الدليل النظري، وشرحها بشكل موجز.
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أنشطة الوحدة السابعة الجلسة )1(
تعريف المناصرة

المواضيع:
املصطلحات    بعض  وبني  بينها  والفرق  وأنواعها  املناصرة  تعريف 

املشاهبة.
أمهية املناصرة وأهدافها.  
ملاذا حنتاج املناصرة؟  
أهم املتطلبات الرئيسة للمناصرة.  

المواد المطلوبة:
شرحية عرض باور بوينت رقم )1( أهداف اجللسة التدريبية وربطها بتوقعات املشاركني.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )2( تعريف املناصرة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )3( أنواع املناصرة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )4( أمهية املناصرة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )5( أهداف املناصرة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )6( ملاذا حنتاج للمناصرة؟  
شرحية عرض باور بوينت رقم )7( أهم املتطلبات الرئيسية للمناصرة.  

الهـــدف:

وأمهيتها،  أنواعها،  وكذا  املشاهبة،  املصطلحات  وبني  بينها  التمييز  حيث  من  املناصرة  مباهية  املشاركني  معارف  تعزيز 
وأهدافها، وأسباب احلاجة إليها، واملتطلبات الرئيسة الالزمة لنجاحها.

المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني معرفة اآليت:
املناصرة والتميز بينها وبني املصطلحات املشاهبة.  
املقارنة بني األنواع املختلفة للمناصرة.  
استنباط أمهية املناصرة وأهدافها.  
ملاذا احلاجة للمناصرة.  
أهم املتطلبات الرئيسة للمناصرة.  

80 دقيقة

األنشطة:
نشاط رقم )1(: )عصف ذهني(:

)التعرف على توقعات المشاركين من الجلسة التدريبية(:
يطلب من املشاركني طرح توقعاهتم من اجللسة التدريبية.  
يطلب من أحد املشاركني كتابة التوقعات من الدورة التدريبية على ورق قالب.  
تعليق الورق القالب املكتوب فيه توقعات املتدربني يف املكان املخصص لذلك.  
ربط توقعات املتدربني بأهداف اجللسة التدريبية.  
استعراض عناصر اجللسة التدريبية.  

نشاط رقم )2(: )عمل مجموعات(:
)تعريف المناصرة(

يقسم املشاركون إىل جمموعات تتكون كل جمموعة من 5 مشاركني.  
ُيطلب من كل جمموعة وضع تعريف موجز عن املناصرة.  
يتم استعراض األفكار املقدمة من قبل مقرر كل جمموعة.  

نشاط رقم )3(: )نقاش جماعي(:
)أنواع المناصرة(:

يطلب من كل املشاركني ذكر أنواع املناصرة اليت يعرفوهنا.  
تسجل مجيع األنواع اليت وضعتها جمموعته.  

نشاط رقم )4(: )عمل فردي(:
)أهمية وأهداف المناصرة(:

يعرض على املشاركني أمهية املناصرة وأهدافها اليت تضمنها الدليل.  
يطلب من كل مشارك إبداء مالحظاته عليها.  

15 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من كتابة كل التوقعات، يتم تعليقها يف مكان 
بارز، ومن مث مقارنتها باملخرجات املعدة مسبًقا يف الدليل النظري.

25 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من استعراض التعاريف، يتم إجراء مناقشة 
حول التعاريف، واستخالص التعاريف والفوائد املناسبة، وعرض التعريف 

والفوائد املوجودة يف الدليل وشرح مضموهنا وعناصرها.

20 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من تسجيل األنواع املختلفة للمناصرة اليت 
الدليل النظري  املذكورة يف  أوردها املشاركون، تتم مقارنتها مع األنواع 

وشرح مضموهنا.

20 دقيقة 

بأوجه  اخلروج  يتم  املالحظات،  إبداء  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
األمهية واألهداف للمناصرة يف قضايا السالمة املجتمعية اليت سيتم 

االتفاق عليها من قبل املشاركني، والتوصية بإضافتها إىل الدليل.
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األنشطة:
نشاط رقم )1(: )عصف ذهني(:

)التعرف على توقعات المشاركين من الجلسة التدريبية(:
يطلب من املشاركني طرح توقعاهتم من اجللسة التدريبية.  
يطلب من أحد املشاركني كتابة التوقعات من الدورة التدريبية على ورق قالب.  
تعليق الورق القالب املكتوب فيه توقعات املتدربني يف املكان املخصص لذلك.  
ربط توقعات املتدربني بأهداف اجللسة التدريبية.  
استعراض عناصر اجللسة التدريبية.  

نشاط رقم )2(: )عمل مجموعات(:
)تعريف المناصرة(

يقسم املشاركون إىل جمموعات تتكون كل جمموعة من 5 مشاركني.  
ُيطلب من كل جمموعة وضع تعريف موجز عن املناصرة.  
يتم استعراض األفكار املقدمة من قبل مقرر كل جمموعة.  

نشاط رقم )3(: )نقاش جماعي(:
)أنواع المناصرة(:

يطلب من كل املشاركني ذكر أنواع املناصرة اليت يعرفوهنا.  
تسجل مجيع األنواع اليت وضعتها جمموعته.  

نشاط رقم )4(: )عمل فردي(:
)أهمية وأهداف المناصرة(:

يعرض على املشاركني أمهية املناصرة وأهدافها اليت تضمنها الدليل.  
يطلب من كل مشارك إبداء مالحظاته عليها.  

15 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من كتابة كل التوقعات، يتم تعليقها يف مكان 
بارز، ومن مث مقارنتها باملخرجات املعدة مسبًقا يف الدليل النظري.

25 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من استعراض التعاريف، يتم إجراء مناقشة 
حول التعاريف، واستخالص التعاريف والفوائد املناسبة، وعرض التعريف 

والفوائد املوجودة يف الدليل وشرح مضموهنا وعناصرها.

20 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من تسجيل األنواع املختلفة للمناصرة اليت 
الدليل النظري  املذكورة يف  أوردها املشاركون، تتم مقارنتها مع األنواع 

وشرح مضموهنا.

20 دقيقة 

بأوجه  اخلروج  يتم  املالحظات،  إبداء  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
األمهية واألهداف للمناصرة يف قضايا السالمة املجتمعية اليت سيتم 

االتفاق عليها من قبل املشاركني، والتوصية بإضافتها إىل الدليل.
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أنشطة الوحدة السابعه الجلسة )2(
تحليل قضية المناصرة

المواضيع:

مراحل التخطيط لعملية املناصرة.
التعاون بني أجهزة القضاء والنيابة والشرطة وبني السلطات املحلية يف 

تعزيز السالمة املجتمعية.
المواد المطلوبة:

شرحية عرض باور بوينت رقم )1( أهداف اجللسة التدريبية وربطها بتوقعات املشاركني.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )2( استعراض مراحل التخطيط لعملية املناصرة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )3( مرحلة دراسة الوضع القائم وحتليل املوقف بصورة جديدة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )4( مرحلة حتديد مواضيع وقضايا املناصرة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )5( مرحلة اختيار اهلدف االستراتيجي.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )6( مرحلة حتديد اجلمهور املستهدف.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )7( مرحلة حتديد االستراتيجيات وآليات العمل لتنفيذ محلة املناصرة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )8( مرحلة حتديد التمويل واملوارد الالزمة ومصادر احلصول عليها لتنفيذ أنشطة   

املناصرة.
شرحية عرض باور بوينت رقم )9( مرحلة وضع خطة املتابعة والتقم ألنشطة املناصرة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )10( مرحلة صياغة رسائل محلة املناصرة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )11( مرحلة وضع خطة تنفيذية حلملة املناصرة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )12( مرحلة وضع خطة املتابعة والتقم ألنشطة املناصرة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )13( التعاون بني أجهزة القضاء والنيابة والشرطة وبني السلطات املحلية يف تعزيز   

السالمة املجتمعية.
شرحية عرض باور بوينت رقم )14( السلطات املحلية اليت ميكن أن تسهم يف تعزيز السالمة املجتمعية.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )15( بعض جوانب التعاون بني أجهزة القضاء والنيابة والشرطة وبني السلطات املحلية   

اليت ميكن أن تسهم يف تعزيز السالمة املجتمعية.
الهـــدف:

تعزيز معارف املشاركني بتحليل قضية املناصرة من حيث حتديد مراحل التخطيط هلا، وبيان أوجه التعاون بني أجهزة 
القضاء والنيابة والشرطة وبني السلطات املحلية يف تعزيز السالمة املجتمعية.

المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني اآليت:
مراحل التخطيط لعملية املناصرة.  
املقارنة بني أوجه التعاون بني أجهزة القضاء والنيابة والشرطة وبني السلطات املحلية يف تعزيز السالمة املجتمعية.  

80 دقيقة
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األنشطة:

نشاط رقم )1(: )عصف ذهني(:
)التعرف على توقعات المشاركين من الجلسة التدريبية(:

ُيطلب من املشاركني طرح توقعاهتم من اجللسة التدريبية.  
يطلب من أحد املشاركني كتابة التوقعات من الدورة التدريبية على ورق قالب.  
تعليق الورق القالب املكتوب فيه توقعات املتدربني يف املكان املخصص لذلك.  
ربط توقعات املتدربني بأهداف اجللسة التدريبية.  
استعراض عناصر اجللسة التدريبية.  

نشاط رقم )2(: )عمل مجموعات(:
)مراحل التخطيط لعملية المناصرة(

يقسم املشاركون إىل جمموعات تتكون كل جمموعة من 5 مشاركني.  
يطلب من كل جمموعة وضع تصور ألهم مراحل عملية املناصرة.  
يتم استعراض األفكار املقدمة من قبل مقرر كل جمموعة.  
بعد االنتهاء من استعراض التعاريف، يتم إجراء مناقشة حول املراحل، واستخالص   

املراحل السليمة.

15 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من كتابة كل التوقعات، يتم تعليقها يف مكان 
بارز، ومن مث مقارنتها باملخرجات املعدة مسبًقا يف الدليل النظري.

25 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من مناقشة مراحل املناصرة، يتم استخالص 
املراحل املناسبة، ويتم بعد ذلك مقارنتها مع املراحل املوجودة يف الدليل، 

وشرح مضموهنا وعناصرها.
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نشاط رقم )3(: )نقاش جماعي(:
)السلطات المحلية التي يمكن أن تسهم في تعزيز السالمة المجتمعية(:

يقسم املشاركون إىل جمموعات تتكون كل جمموعة من 5 مشاركني.  
ُيطلب إجراء نقاش مجاعي بني كل أعضاء املجموعات حول السلطات اليت ميكن  
 أن تسهم يف تعزيز السالمة املجتمعية.  
يتم استعراض األفكار املقدمة من قبل مقرر كل جمموعة.  

نشاط رقم )4(: )تمثيل أدوار(:
)التعاون بين أجهزة القضاء والنيابة والشرطة وبين السلطات 

المحلية  في تعزيز السالمة المجتمعية(:
يقسم املشاركون إىل جمموعات تتكون كل جمموعة من 5 مشاركني.  
يطلب من 5 من املشاركني )ويفضل أن يكونوا من جمموعات متفرقة( أن ميثل كل   

واحد منهم دور املختصني يف أجهزة العدالة اجلنائية ويف أجهزة السلطة املحلية.
يطلب من كل واحد منهم، باالستعانة بأعضاء جمموعته، يف حتديد أوجه التعاون والتكامل بني اجلهة اليت ميثلها   

وغريها من اجلهات األخرى، وأهم املعوقات اليت حتول دون حتقيق ذلك.
يطلب من املشاركني الذين يؤدون األدوار أن يستعرضوا يف موقف متثيلي قصري )اسكتش( ما تضمنته اخلالصة اليت   

خرج هبا من جمموعته.
يطلب من بقية املشاركني يف املجموعات تقييم ما مت طرحه يف املوقف التمثيلي، وإثراؤه بعد ذلك مبالحظاهتم.  

20 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من النقاش اجلماعي حول السلطات املحلية 
اليت ميكن أن تسهم يف تعزيز السالمة املجتمعية، يتم استعراض وشرح 

بعض اجلهات اليت متت اإلشارة إليها يف الدليل النظري.

20 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من جلسة متثيل أدوار + نقاش مجاعي حول 
املحلية  والسلطة  والشرطة  والنيابة  القضاء  أجهزة  بني  التعاون  أوجه 
املتطلبات  أهم  وشرح  استعراض  يتم  املجتمعية،  السالمة  تعزيز  حول 
املجموعات يف  املشاركون يف  الدليل، واالستفادة مما طرحه  املوجودة يف 

إثرائه.
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أنشطة الوحدة السابعه الجلسة )3(
استخدام وسائل اإلعالم في مناصرة القضايا 

االجتماعية

المواضيع:
كيفية إنشاء عالقات مع وسائل اإلعالم.  
ما الذي حنتاج إليه لبناء عالقٍة مع وسائل اإلعالم؟  
أمهية إنشاء عالقات مع أجهزة اإلعالم يف جمال املناصرة.  
كيف نبين العالقة مع وسائل اإلعالم العامة؟  
ماذا نريد من اإلعالم يف محالت املناصرة؟  
أهم الصعوبات اليت تواجه املناصرين يف التعاون مع وسائل اإلعالم.  

المواد المطلوبة:
شرحية عرض باور بوينت رقم )1( أهداف اجللسة التدريبية وربطها بتوقعات املشاركني.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )2( كيفية إنشاء عالقات مع وسائل اإلعالم.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )3( أمهية إنشاء عالقات مع أجهزة اإلعالم يف جمال املناصرة.  
شرحية عرض باور بوينت رقم )4( كيف نبين العالقة مع وسائل اإلعالم العامة؟   
شرحية عرض باور بوينت رقم )5( ماذا نريد من اإلعالم يف محالت املناصرة؟  
شرحية عرض باور بوينت رقم )6( أهم الصعوبات اليت تواجه املناصرين يف التعاون مع وسائل اإلعالم.  

الهـــدف:

واملناصرة، ووسائل  التأييد  ودور اإلعالن يف كسب  إنشاء عالقات مع وسائل اإلعالم،  بأساليب  املشاركني  تعزيز معارف 
التعامل مع الصعوبات اليت تواجه املناصرين يف التعاون مع وسائل اإلعالم.

المخرجات المتوقعة:

يف هناية هذه اجللسة يتوقع من املشاركني التعرف على اآليت:
كيفية إنشاء عالقات مع وسائل اإلعالم العامة.  
استنباط الدور الذي يقوم به اإلعالم يف كسب التأييد واملناصرة.  
التعامل مع الصعوبات اليت تواجه املناصرين يف التعاون مع وسائل اإلعالم.  

90 دقيقة
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األنشطة:

نشاط رقم )1(: )عصف ذهني(:
)التعرف على توقعات المشاركين من الجلسة التدريبية(:

ُيطلب من املشاركني طرح توقعاهتم من اجللسة التدريبية.  
يطلب من أحد املشاركني كتابة التوقعات من الدورة التدريبية على ورق قالب.  
تعليق الورق القالب املكتوب فيه توقعات املتدربني يف املكان املخصص لذلك.  
ربط توقعات املتدربني بأهداف اجللسة التدريبية.  
استعراض عناصر اجللسة التدريبية.  

نشاط رقم )2(: )عمل مجموعات(:
)كيفية إنشاء عالقات مع وسائل اإلعالم(:

يقسم املشاركون إىل جمموعات تتكون كل جمموعة من 5 مشاركني.  
ُيطلب من كل جمموعة وضع تصور ألهم األساليب اليت متكن من إنشاء عالقات   

جيدة مع وسائل اإلعالم.
يتم استعراض األفكار املقدمة من قبل مقرر كل جمموعة.  

15 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من كتابة كل التوقعات، يتم تعليقها يف مكان 
بارز، ومن مث مقارنتها باملخرجات املعدة مسبًقا يف الدليل النظري.

20 دقيقة 

حول  املطروحة  األفكار  استعراض  من  االنتهاء  بعد  املدرب:  عزيزي 
أهم  استخالص  يتم  اإلعالم،  وسائل  مع  جيدة  إنشاء عالقات  أساليب 
الدليل، مع شرح  املوجودة يف  باألساليب  ومقارنتها  السليمة،  األساليب 

مضموهنا وعناصرها.
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نشاط رقم )3(: )عمل فردي(:
)ماذا نريد من اإلعالم في حمالت المناصرة؟(:

ُيطلب من كل مشارك تدوين بعض أفكاره حول ماذا نريد من اإلعالم يف محالت   
املناصرة؟

يتم استعراض األفكار املقدمة من قبل مشارك.  

نشاط رقم )4(: )عصف ذهني(:
)أهم الصعوبات التي تواجه المناصرين في التعاون مع 

اإلعالم(:
يقسم املشاركون إىل جمموعات تتكون كل جمموعة من 5 مشاركني.  
ُيطلب إجراء عصف ذهين بني أعضاء املجموعات حول الصعوبات اليت تواجه املناصرين   

يف التعاون مع وسائل اإلعالم.
اخلروج من كل جمموعة بأهم اآلليات اليت يقترحوهنا ملواجهة هذه الصعوبات.  

25 دقيقة 

ماذا  املشاركني حول  أفكار  استعراض  االنتهاء من  بعد  املدرب:  عزيزي 
بعض  وشرح  استعراض  يتم  املناصرة،  محالت  يف  اإلعالم  من  نريد 

العناصر اليت متت اإلشارة إليها يف الدليل النظري.

30 دقيقة 

عزيزي املدرب: بعد االنتهاء من جلسة العصف الذهين حول الصعوبات 
اليت تواجه املناصرين يف التعاون مع اإلعالم، يتم استعراض وشرح أهم 

اآلليات املوجودة يف الدليل.
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أنشطة الوحدة السابعه الجلسة )4(
خطة عمل المناصرة

النشاط:

120 دقيقة

بالسالمة  تتعلق  لقضية  موضوع  حتديد  يتم  املدرب:  عزيزي 
مناصرة  حلملة  خطة  إعداد  جمموعة  كل  من  وُيطلب  املجتمعية، 
السابقة،  اجللسات  يف  أخذها  مت  اليت  املعارف  من  باالستفادة  هلا 
وباالستعانة أيًضا مبا هو متوفر يف الدليل، على أن تتم مناقشتها يف 

جلسة تدريبية ختصص لذلك.
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